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 Resumo 
 

 

Com base na nossa experiência pessoal, partimos do pressuposto de que nem 
sempre as estratégias didácticas de motivação para a leitura utilizadas no 1º 
Ciclo do Ensino Básico são as mais adequadas – sendo muitas vezes 
confundidas com estratégias didácticas orientadas para o desenvolvimento de 
competências em compreensão na leitura –, nem devidamente diversificadas. 
Assim, o presente estudo teve como objectivo envolver professores do 1º Ciclo 
do Ensino Básico na co-construção de estratégias didácticas orientadas para a  
motivação dos seus alunos para a leitura.  
Por conseguinte, concebemos, desenvolvemos, supervisionámos e avaliámos 
um programa de formação continuada, em que participaram duas professoras 
do 1º Ciclo, orientado para o desenvolvimento de uma atitude reflexiva e de 
trabalho colaborativo, em que a investigação/acção foi utilizada como 
estratégia de formação. 
Procedemos à análise de conteúdo de dados relativos à evolução das 
representações das duas professoras – recolhidas a partir de entrevistas 
realizadas no início e no fim do programa de formação continuada por nós 
supervisionado – e do seu desempenho em motivação dos seus alunos para a 
leitura – recolhidas a partir da observação de aulas por si leccionadas, antes e 
durante a formação, com base num grelha construída para o efeito. 
Os resultados obtidos indicam que a estratégia de 
formação/investigação/acção implementada, assim como o desenvolvimento 
de trabalho colaborativo e de hábitos de reflexão sobre as suas práticas, 
contribuíram para a construção/reconstrução do conhecimento profissional das 
duas professoras e para a alteração das suas práticas de motivação para a 
leitura na sala de aula. 
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Abstract 

 

Our experience as a primary school teacher led us to observe that the 
strategies used to promote reading habits in children are often not adequate 
(because they are mixed with strategies for the development of reading 
competences) and not diversified enough. 
Thus, we designed an in-service training programme in order to lead primary 
school teachers to collaborate in the conception of strategies to promote 
reading habits in their pupils, through reflection upon their practice. We used 
action-research as a teacher training strategy. 
Content analysis of data related to the conceptions of the two teachers involved 
in our training programme – obtained through interviews before and after the 
programme – and the evolution of their practice – resulting from the 
observation of their classes before and during the programme by means of a 
check list – revealed that: 
- action-research is effective as an in-service teacher training strategy; 
- reflection and collaborative work led to positive changes in practices and in 
the improvement of teachers’ professional expertise; 
-  all these factors led the two teachers to build more effective strategies to 
promote reading habits in their young pupils. 
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Notre expérience en tant qu’institutrice nous a permis de constater que les 
stratégies didactiques utilisées dans le primaire pour motiver les jeunes enfants 
pour la lecture ne sont ni adéquates – car on les confond souvent avec les 
stratégies didactiques visant le développement de compétences en 
compréhension écrite –, ni assez variées. 
Par conséquent, nous avons mis en oeuvre un programme de formation 
d’instituteurs dans le but de les amener à travailler ensemble la conception de 
stratégies didactiques destinées à motiver leurs élèves pour la lecture, à partir 
d’une réflexion sur leurs pratiques en classe. 
Ensuite, nous avons fait l’analyse de contenu des données des interviews des 
deux institutrices qui ont participé à ce programme de formation, afin de 
percevoir leurs conceptions avant et après la formation. Nous avons également 
fait l’analyse de contenu des données concernant leurs pratiques de classe 
avant et pendant la formation.  Pour ce faire, nous avons eu recours à une 
grille produite à cette fin. 
Les résultats obtenus nous indiquent que: 
- la recherche-action est une stratégie de formation efficace dans le cadre de 
l’enseignement; 
- la réflexion et le travail en équipe conduisent à des changements positifs en 
ce qui concerne l’expertise professionnelle et les pratiques des enseignants; 
- la conjonction de ces différents facteurs a amené les deux institutrices, 
participantes dans notre étude, à construire des stratégies didactiques plus 
efficaces afin de motiver leurs élèves pour la lecture. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Razões para a escolha do tema 

Ao longo da minha actividade profissional como docente do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, deparei-me com alguns problemas na aprendizagem da língua 

portuguesa associados ao desenvolvimento de hábitos de leitura por parte dos 

alunos. Para muitos alunos, a leitura é um sinal de aborrecimento, uma vez que a 

sociedade lhes oferece uma variedade infinita de formas de ocupar o tempo e de 

adquirir informação, sem precisarem de recorrer a esta.  

Apesar da forte concorrência dos media, consideramos a leitura como 

uma actividade essencial, a nível escolar e social. Esta continua a ser 

indispensável para aceder ao conhecimento e, através do seu tratamento, para 

construir a sociedade e os seus valores (Antão, 1997).  

Para Ana Benavente e a sua equipa (citados por Dionísio, 2000: 31), a 

prática da leitura deve ser vista como condição indispensável à “cidadania de 

acesso pessoal ao emprego, à cultura e à participação cívica”.  

A incapacidade de ler constitui um factor de exclusão social, já que afasta 

o indivíduo de uma participação activa e crítica na vida social.  

Segundo Dionísio (2000:35), “Ler é um processo activo e criativo e 

também um constante juízo de valor.” 

A sociedade espera que escola desenvolva nos alunos competências 

indispensáveis a uma boa qualidade de vida pessoal e social. Tal implica a 

aquisição e desenvolvimento de hábitos de leitura por parte dos mais jovens.  

A escola não é o único lugar de formação de leitores, mas espera-se que 

esta concretize uma grande parte das expectativas sociais relativas às 

capacidades e às práticas de leitura dos cidadãos, porque é neste contexto que a 

criança aprende a ler e esta é um espaço de socialização privilegiado. 

Por conseguinte, todos os agentes envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem, com particular relevo para os professores, devem apostar 

na motivação dos alunos para a leitura, adoptando estratégias diversificadas nela 

centradas, desenvolvendo actividades (na sala de aula e fora desta) que visem a 
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sua promoção, em suma, criando ambientes que proporcionem e promovam o 

gosto pela leitura, sem que esta seja vista como uma imposição.  

Pennac (2002: 11) recorda que “O verbo ler não suporta o imperativo. É 

uma aversão que compartilha com outros: o verbo «amar» … o verbo «sonhar».” 

Acreditando que o gosto pela leitura desenvolvido pelos alunos está em 

grande parte associado às práticas dos professores, decidimos escolher a 

motivação para a leitura como um dos temas a abordar na nossa dissertação. 

Tratando-se de uma dissertação que se insere na área científica da 

Supervisão, investimos num programa de formação de professores do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, orientado para a co-construção reflexiva e crítica de práticas 

renovadas no âmbito da motivação para a leitura, que foi por nós supervisionado. 

Mais concretamente, propusemo-nos desenvolver, junto de duas professoras do 

1º Ciclo do Ensino Básico, um projecto de formação/investigação/acção assente 

numa reflexão partilhada, consciente e crítica.   

 

2. Apresentação da problemática 

Para Ferry (citado por Garcia, 1999:22), a formação é “um processo de 

desenvolvimento individual destinado a adquirir ou aperfeiçoar capacidades”.  

É próprio do ser humano viver em contínuo crescimento, nas diversas 

estruturas que o constituem.  

Sendo um processo complexo e muitas vezes difícil, o desenvolvimento 

de qualquer pessoa e a aprendizagem a ele inerente assentam numa estrutura 

que se constrói no interior de uma dialéctica progressiva de maturação, 

especialização e diferenciação, através da interacção das estruturas biológicas, 

psicológicas e sociais do sujeito. 

O termo formação – que assinala o processo de crescimento – estende-

se às diversas áreas referenciadas. 

 Formar tem origem no latim formare (dar o ser e a forma, organizar, 

estabelecer). O vocábulo refere-se a uma acção profunda, que afecta globalmente 

a pessoa e implica a transformação de todo o ser, configurando saberes, saber-

fazer e saber ser (Silva, 1999: 502). 
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Segundo Fabre (cit. in Silva, 1999: 503), formar como processo é formar 

alguém em qualquer área, para determinada função, “formar alguém em qualquer 

coisa por qualquer coisa para qualquer coisa”. 

Esta ideia remete para uma fundamentação da formação, enquanto 

sistema ou dispositivo que deverá ser discutido a partir de pressupostos sociais, 

determinados em grande medida pela situação profissional e pelo 

desenvolvimento pessoal. 

A sociedade em permanente mudança em que vivemos actualmente 

produz constantemente novos desafios com os quais confronta, quer os cidadãos 

de uma forma individual, quer os sistemas organizacionais. 

É necessário preparar uns e outros para os enfrentar. Por isso, nos 

últimos anos, têm-se intensificado os programas de formação nas diversas áreas 

profissionais e sociais. 

Em relação à classe docente, a formação deve partir de projectos 

realizados com os professores, para os professores.  

Segundo Isabel Alarcão e José Tavares (2003: 123), “(…) constitui um 

verdadeiro projecto de investigação dos professores sobre o seu próprio ensino 

através de um caminho metodológico que inclui experiência, conceptualização, 

acção, reflexão e avaliação”. 

A este propósito, os mesmos autores (ibid) referem ainda que “(…) 

partindo da ideia de que os professores devem continuar a desenvolver-se 

humana e profissionalmente (…)”, a formação é um momento de educação 

permanente e a sua principal finalidade consiste em proporcionar a cada 

profissional o pleno desenvolvimento das suas aptidões. 

A formação não é um exclusivo de nenhuma profissão. Deve antes ser 

algo que assente no paradigma do inacabamento da vida humana, deve surgir em 

qualquer idade e em diversas ocasiões (Teodoro, 1991: 52).  

Existem diferentes designações para os possíveis modelos de formação, 

de acordo com o tipo de formação realizada, os objectivos com que é programada 

e o público a que se dirige. 

A expressão formação permanente refere-se essencialmente à educação 

de adultos e não necessariamente à formação de professores.  
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Já a expressão formação contínua aplica-se especificamente à formação 

profissional dos professores e corresponde a uma formação necessariamente 

institucionalizada, indispensável à progressão na carreira (Vieira, 2003: 99). 

O mesmo autor refere-se ainda a uma formação continuada de 

professores, assente no desenvolvimento de projectos em que se verifica a 

colaboração entre os sujeitos, que sentem necessidade de actualização 

profissional, sacrificando o seu tempo livre, para assistirem a sessões de 

formação e de aperfeiçoamento, tendo muitas vezes como único objectivo a 

melhoria de resultados por parte dos seus alunos. 

A formação continuada de professores implica uma mudança de atitude, 

que passa pela criação de um contexto de inter-ajuda entre os diferentes 

intervenientes, contribuindo para o desenvolvimento de trabalho colaborativo, 

criando uma relação entre os participantes – supervisor e supervisionados –, 

encorajando a “construção colaborativa de saberes, e promovendo a negociação 

de papéis e decisões” (Vieira et al., 2006: 17). 

No âmbito do estudo que promovemos, pareceu-nos importante optar 

pela formação continuada, porque pretendíamos ir ao encontro das preocupações 

dos professores, procurando novas estratégias para promover a motivação para a 

leitura, sem que esta formação pudesse contribuir para a progressão na carreira, 

surgindo apenas como um processo de desenvolvimento social, pessoal e 

profissional.  

Nesta linha de pensamento, pareceu-nos que a componente supervisiva 

e o papel do supervisor se revestiam de particular importância. Com efeito, o 

supervisor deve procurar estar atento às necessidades formativas, às motivações, 

às capacidades e competências profissionais dos formandos, de modo a adequar 

a sua intervenção e comunicação ao contexto de formação em que se inseria.  

No âmbito do nosso estudo, pretendíamos proporcionar um encontro 

entre professores, uma interacção entre formador e formandos, com uma intenção 

de mudança desenvolvida num contexto organizado e institucional mais ou menos 

delimitado (cf. Garcia, 1999: 22). O supervisor deveria ser encarado como um 

colega que trabalhava em conjunto com os supervisionados, para juntos irem 

superando as dificuldades sentidas. 
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Em suma, no âmbito do Mestrado em Supervisão, pretendíamos 

desenvolver um projecto de formação/investigação/acção, envolvendo um grupo 

de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, com o objectivo de determinar de 

que forma um processo supervisivo com as características acima referidas 

poderia contribuir para a renovação das suas práticas em termos de motivação 

dos alunos para a leitura.  

Nesta perspectiva, os professores deveriam alterar as suas práticas de 

sala de aula, mediante a adopção e adaptação de estratégias inovadoras 

orientadas para a motivação dos seus alunos para a leitura. 

 

3. Questões de investigação 

Através do estudo a desenvolver, pretendíamos obter respostas para as 

seguintes questões de investigação: 

- De que forma um processo de supervisão reflexivo, crítico e colaborativo 

pode: 

 Potenciar o desenvolvimento profissional do professor? 

 Constituir-se como suporte de inovação e eficácia em práticas 

pedagógicas contextualizadas?  

 

4. Objectivos do estudo 

Para o nosso estudo, formulámos os seguintes objectivos: 

- Estudar o impacto de um programa de formação/investigação/acção na 

co-construção de práticas renovadas centradas na motivação para a leitura de 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

- Definir as linhas de orientação de uma formação continuada de 

professores direccionada para o desenvolvimento de competências que lhes 

permitam co-construir, numa perspectiva reflexiva e crítica, práticas inovadoras de 

motivação dos seus alunos para a leitura. 

 

 

5. Organização da dissertação 

A nossa dissertação encontra-se dividida em sete capítulos.  
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Nos dois primeiros, apresentamos o enquadramento teórico. Nos 

restantes, tratamos do nosso estudo. 

No primeiro capítulo, referimo-nos ao papel da supervisão na formação 

continuada, apresentando e discutindo conceitos, estilos e cenários de 

supervisão. Tendo em conta as características do nosso estudo, destacamos o 

“cenário clínico” (Alarcão e Tavares, 2003) e o “cenário integrador” (Sá-Chaves: 

2007a), porque nos pareceram os mais adequados à experiência supervisiva que 

pretendíamos levar a cabo. Neste capítulo, abordámos ainda a problemática do 

desenvolvimento profissional, procurando definir e operacionalizar este conceito 

no contexto do nosso estudo, e referimos a necessidade de formar professores 

numa perspectiva de auto-formação. 

No segundo capítulo, referimos a importância da leitura na sociedade 

actual e traçámos as linhas gerais do panorama actual da literacia em Portugal. 

Discorremos sobre o papel que a Escola poderá desempenhar na resolução dos 

problemas detectados. Terminamos o capítulo com uma reflexão acerca da 

importância da motivação para a leitura e da forma como os professores do 1º 

Ciclo do Ensino Básico podem desenvolvê-la nos seus alunos. 

No terceiro capítulo, apresentamos as opções subjacentes ao nosso 

estudo, em matéria de metodologia de investigação. Além disso, descrevemos o 

percurso formativo que concretizámos com as duas professoras do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, que participaram no programa de formação/investigação/acção 

por nós supervisionado. Apresentamos, igualmente, os procedimentos e 

instrumentos de recolha de dados – relativos às representações dos professores 

e ao seu desempenho – e de análise dos dados efectivamente recolhidos. 

No quarto e quinto capítulos, apresentamos a análise e interpretação dos 

dados, começando pelos relativos às representações das duas professoras e 

passando, de seguida, aos relativos ao seu desempenho.  

No sexto capítulo, cruzamos os resultados das duas fases de análise dos 

dados, procurando determinar de que forma a participação no programa de 

formação/investigação/acção por nós supervisionado contribuiu para a alteração 

das práticas das duas professoras e das suas representações. 
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Por fim, no sétimo capítulo apresentam-se algumas conclusões deste 

estudo e sugestões pedagógicos -didácticas delas decorrentes. São ainda 

referidas as limitações que sentimos no decurso da sua realização e 

apresentadas sugestões para futuros estudos. 
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1.1. Introdução  

Neste capítulo, consideramos pertinente destacar a importância da 

supervisão e o seu papel na formação de professores, porque estamos 

conscientes da sua importância para a construção do conhecimento pessoal e 

profissional no contexto da formação continuada de professores. 

No nosso entender, para que possa existir colaboração supervisiva entre 

os parceiros de formação, será necessário conhecer estilos, estratégias e 

possíveis cenários de supervisão, praticados na formação continuada de 

professores. 

Segundo Fullan (1993), a formação de professores tem a honra de ser, 

simultaneamente, o problema mais grave no domínio da Educação e a melhor 

forma para a solução dos seus problemas. Esta afirmação de um especialista da 

área ajuda-nos a compreender quão importante a formação de professores é, no 

actual contexto educativo e social. 

Por conseguinte, a formação de professores (associada ao seu 

desenvolvimento profissional) tem sido objecto de estudo para todos os que 

acreditam que esta deve desempenhar um papel essencial no desenvolvimento 

pessoal e profissional do docente e na inovação e renovação na prática 

educativa. 

Ao longo dos tempos temos assistido a inúmeras alterações no que diz 

respeito à Educação, embora nem todas tenham produzido realmente mudança.  

Muitas delas foram centradas na formação de professores. 

Assim, segundo António Nóvoa (1992): durante a década de 70 do século 

XX, valorizou-se sobretudo a formação inicial; na de 80, apostou-se na 

profissionalização em serviço; na de 90, privilegiou-se a formação contínua.  

Actualmente, parece ser essencial repensar novamente o papel dos 

professores e, consequentemente, o modo como é feita a sua formação. 

De facto, essa necessidade já se faz sentir há algum tempo. Segundo 

Idália Sá-Chaves (1989: 24), é preciso substituir o seu estatuto tradicional de 

observadores, de meros aplicadores do currículo e de “executantes comandados 

de cima” pelo de actores, protagonistas e responsáveis pela sua própria 

formação, “partenaires activos que fazem a co-gestão da inovação”. 
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Como refere Roldão (2000: 19-20), é indispensável “Formar para 

compreender e analisar situações de ensino, para decidir, para uma cultura 

profissional colaborativa, para avaliar a acção, para saber descrever, investigar e 

questionar as práticas no plano curricular.” 

Assim parece-nos oportuna, a reflexão sobre o seu desempenho 

profissional. 

Sá-Chaves (1989: 150) destaca a componente supervisiva na formação 

de professores, afirmando que se trata “de uma prática acompanhada, interactiva, 

colaborativa e reflexiva que tem como objectivo contribuir para desenvolver no 

candidato a professor, o quadro de valores, de atitudes, de conhecimento, bem 

como as capacidades e as competências que lhe permitam com progressivo 

sucesso as condições únicas de cada acto educativo.” Segundo a mesma autora 

(Sá-Chaves, 2007a: 75), a supervisão é “um processo mediador nos processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento do formando e do supervisor, podendo de 

acordo com a natureza da interacção criada, ser facilitado ou inibido”. 

É neste sentido, que nos propomos reflectir sobre a formação dos 

professores e os processos supervisivos que nela intervêm.  

 

1.2. Conceito de supervisão 

Entre os fins do século XVIII e o início do século XIX, surgiu o conceito de 

supervisão, relacionado com o processo de ensino. Até 1875, este conceito 

estava voltado essencialmente para a verificação das actividades dos docentes 

(cf. Alonso, cit. in Lima, 2001). 

Entre o final do séc. XIX e o início do séc. XX, a Supervisão passou a 

preocupar-se com o estabelecimento de padrões de comportamento bem 

definidos e de critérios de aferição do rendimento escolar, visando a eficiência do 

ensino.  

 Nos anos 30 e com maior incidência nos Estados Unidos, Canadá e 

Austrália, a supervisão surge ligada sobretudo às ideias de inspecção, avaliação, 

controlo e melhoria imediata do ensino.  

Segundo Withall e Wood (citados em Alarcão e Tavares, 2003), nesta altura, 

a supervisão é vista como um processo hierárquico e impessoal de inspecção, 
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domínio e controle de qualidade. Assim, durante muito tempo, o conceito de 

supervisão esteve associado a conotações como “chefia”, “dirigismo”, “imposição” 

e “autoritarismo” (Vieira, 1993: 28). 

Em Portugal, a primeira referência ao termo supervisão ocorre em 1974, 

sendo o termo utilizado por Júlia Jaleco para se referir à actividade dos 

professores metodólogos e dos assistentes pedagógicos que com estes 

trabalhavam em equipa na orientação dos estágios para candidatos a professor 

(cit. in Alarcão, 2001).  

Alguns autores salientam a dimensão fiscalizadora, avaliadora e 

hierarquizada destes processos, enquanto outros acentuam características 

orientadoras numa relação pedagógica centrada no desenvolvimento profissional 

do professor (ibid: 15). 

Nesta altura, o objectivo da supervisão “era o desenvolvimento da 

competência pedagógica fortemente alicerçada num conhecimento científico 

permanentemente revisitado, actualizado e mobilizado em função das situações 

concretas de ensino” (Alarcão, 1999: 256). Segundo a mesma autora, 

actualmente, a supervisão surge como um “conhecimento cientifico -pedagógico 

que permite a mediação educativa.” (ibidem).  

Isabel Alarcão (citada em Formosinho, 2002) salienta que o alargamento 

do âmbito da supervisão à formação contínua de professores e o facto de o 

supervisor passar a ser visto como membro do corpo docente de uma escola 

poderão trazer uma mais-valia aos contextos de desenvolvimento profissional dos 

professores. 

 Fermin (1980: 192) refere um conceito de supervisão que ainda hoje se 

mantém actual e segundo o qual “a supervisão docente é um trabalho 

democrático de ajuda e assistência ao professor destinado a atingir o 

melhoramento dos resultados do processo de Ensino Aprendizagem, que atende 

a todas as actividades e a todas as pessoas que concorrem ao processo 

educativo e que se realiza mediante um trabalho cooperativo”. 

O conceito de supervisão começou a ter maior visibilidade no nosso país 

a partir dos anos 80. Nessa altura, instaura-se uma nova concepção de 

supervisão, convertendo-a num processo em que o supervisor surge como o 
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colaborador, o colega que ajuda o professor em formação a descobrir a melhor 

forma de desenvolver as suas potencialidades. 

 Para Sá-Chaves (1996: 41), o conceito de supervisão “assenta no 

pressuposto da construção intrapessoal do conhecimento, através da 

trans(acção) interpessoal, na resolução de situações problemáticas reais. Como é 

óbvio, não nega a necessidade de um conhecimento prévio que permita 

compreender e dar sentido à novidade de cada situação. Ou seja, integra e une o 

conhecimento teórico referencial e o quadro pessoal de representações com o 

conhecimento emergente da prática e que, como é óbvio, só nela reside. Fundem-

se teoria e prática num exercício de reflexividade praxeológica que cumpre, desse 

modo, uma finalidade epistémica de construção partilhada de saberes”.  

Numa perspectiva construtivista, Schön (1983, 1987) considera que o 

objectivo da Supervisão não é tanto ensinar, mas antes ajudar a aprender. 

Criticando a educação profissionalizante, propondo uma prática orientada por 

profissionais preparados e valorizando o exercício profissional inteligente e 

reflectido, não deixa de nos mostrar a necessidade da sua interligação com a 

componente teórica. 

 Segundo Tracy (2002: 33) o objectivo principal da supervisão é o de 

responder aos interesses do professor, promovendo “o crescimento e 

desenvolvimento individual”.  

O campo da supervisão tem-se renovado ao longo dos anos, 

acompanhando a evolução das abordagens de educação e formação e 

dinamizando processos heurísticos -reflexivos de aproximação à vida profissional. 

Esta abordagem da formação assenta na reflexão como forma de desenvolver um 

conhecimento profissional contextualizado e sistematizado, numa permanente 

dinâmica interactiva entre acção e pensamento.  

A supervisão de professores é definida por José Tavares e Isabel Alarcão 

(2003: 16) “como um processo em que um professor, em princípio mais 

experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a professor 

no seu desenvolvimento humano e profissional.” Esta definição revela dois 

elementos fundamentais: a ênfase no processo e a ligação entre o 

desenvolvimento profissional e humano. 
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A noção de supervisão remete para a criação de ambientes promotores 

da construção e do desenvolvimento profissional num percurso sustentado, num 

progressivo desenvolvimento profissional da autonomia profissional.  

Segundo Alarcão e Roldão (2008), a essência da supervisão corresponde 

à função de apoiar e regular o processo formativo.  

Assim, esta prepara para: 

- a actuação em situações complexas, a exigir adaptabilidade; 

- a observação crítica; 

- a problematização e pesquisa, 

- o diálogo; 

- a vivência de diferentes papéis; 

- o relacionamento plural e multifacetado; 

- o autoconhecimento relativo a saberes e práticas. 

Alarcão (1993: 12) afirma que “fazer supervisão é fundamentalmente 

interagir, questionar, avaliar. Por de trás estende-se um mundo de 

conhecimentos. Quantas horas de prática e de reflexões sobre o dito e o não dito, 

o feito e o que ficou por fazer, o conhecimento e o que há ainda a investigar.” 

Parece-nos lícito afirmar que, inicialmente, a concepção de supervisão 

estava ligada a uma relação de formação unilateral e que, actualmente, se 

reveste de um carácter mais complexo e abrangente, gerador de desenvolvimento 

pessoal e profissional.  

 Segundo Sá-Chaves (2007a: 119), a supervisão e a atitude supervisiva 

“pressupõem um atento e abrangente olhar que contemple e atente ao perto e ao 

longe, ao dito e ao não dito, ao passado e às hipóteses de futuro, aos factos e às 

suas interpretações possíveis, aos sentidos sociais e culturais, à manifestação do 

desejo e à possibilidade/impossibilidade da sua concretização, ao ser e à 

circunstância, à pessoa e ao seu próprio devir.”  

É, pois, esta a concepção de supervisão em que acreditamos e que 

desejamos ajudar a implementar. 

De acordo com o acima exposto os objectivos de um supervisor devem 

apontar para desenvolver nos formandos as seguintes capacidades e atitudes: 

(Alarcão e Tavares, 2003: 72): 
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- espírito de auto-formação e desenvolvimento; 

- capacidade de identificar, aprofundar, mobilizar e integrar os 

conhecimentos subjacentes ao exercício da docência; 

- capacidade de resolver problemas e tomar decisões esclarecidas e 

acertadas; 

- capacidade de experimentar e inovar numa dialéctica entre a prática e a 

teoria; 

- capacidade de reflectir e fazer críticas e autocríticas de modo 

construtivo; 

- consciência da responsabilidade que coube ao professor no sucesso, ou 

no insucesso, dos seus alunos; 

- entusiasmo pela profissão que exerce e empenhamento nas tarefas 

inerentes; 

- capacidade de trabalhar com os outros elementos envolvidos no 

processo educativo. 

Implicados nesta tarefa estão dois sujeitos: o supervisor e o professor. O 

supervisor tem um papel único, no estabelecimento de um clima afectivo-

relacional, que facilita o desenvolvimento pessoal e profissional do formando. 

De acordo com Alarcão e Tavares (2003: 45), a supervisão “implica uma 

visão de qualidade, inteligente, responsável, livre, experiencial, acolhedora, 

empática, serena e envolvente”. 

Parece-nos lícito afirmar que a concepção de supervisão que, 

inicialmente, se reportava a uma relação de formação unilateral entre supervisor e 

supervisado, hoje se reveste de um carácter mais complexo, mais abrangente, 

mas também mais profícuo e gerador de desenvolvimento. É, pois, esta 

concepção de supervisão em que acreditamos e que pretendemos ajudar a 

implementar. 

 

1.3. Estilos de supervisão 

Relativamente a esta temática, Alarcão e Tavares (2003) referem-se, 

entre outros autores, a Blumberg (1979) e Glickman (1985). 
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Blumberg (1979) critica a concepção de supervisão que levava os 

supervisores a parecerem distantes e de contacto difícil, estabelecendo com os 

professores uma relação artificial de tipo ritualista provocadora de tensões e 

inibições por parte dos supervisandos. Na sua perspectiva, o supervisor ideal 

deveria ter um perfil aberto, humano e flexível, ser de contacto fácil e dispor de 

recursos, que poria à disposição dos professores supervisionados. Com estes 

supervisores, seria fácil trabalhar. 

É esta a concepção de supervisor que se pretende impor actualmente. 

Por seu lado, Glickman (citado em Alarcão e Tavares, 2003: 74) destaca 

características necessárias ao supervisor e define alguns skills interpessoais 

essenciais à relação supervisor/supervisionado:  

- prestar atenção; 

- clarificar; 

- encorajar; 

- servir de espelho; 

- dar opinião; 

- ajudar a encontrar soluções para os problemas; 

- negociar; 

- orientar; 

- estabelecer critérios; 

- condicionar. 

Com base no conjunto de skills acima apresentado, é possível identificar 

formas de fazer supervisão. 

Para identificar e caracterizar estilos supervisivos, é importante ter como 

referencial os três estilos identificados por Glickman (cit. in Alarcão e Tavares, 

2003: 75): 

- o estilo não-directivo, centrado em aspectos como prestar atenção, 

clarificar, encorajar e servir de espelho;  

- o estilo colaborativo, implicando servir de espelho, dar opinião, ajudar a 

encontrar soluções para os problemas e negociar; 

- o estilo directivo, pressupondo orientar, estabelecer critérios e 

condicionar. 
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Glickman refere ainda que estas atitudes e comportamentos não são 

exclusivos de um ou outro estilo de supervisão, chamando a atenção para o facto 

de que “O supervisor não deve utilizar o mesmo estilo em todos os casos e em 

todas as situações.” (ibidem: 78). 

Convém ainda ter em atenção a personalidade dos professores e o seu 

nível de desenvolvimento cognitivo e afectivo, o que faz com que não possam ser 

tratados todos da mesma forma: uns podem necessitar de um tratamento mais 

directivo do que outros. 

Há também que ter em conta a fase do desenvolvimento profissional em 

que os professores se encontram, que pode requerer um tratamento mais ou 

menos directivo.  

Santos (1993: 76) afirma que, na formação de professores, a “relação 

interpessoal positiva estabelecida/desenvolvida entre supervisores/professores 

em formação pode conduzir ao seu desenvolvimento pessoal e profissional nas 

suas relações cognitivas, afectiva-relacional e sócio-moral, desencadeando novas 

representações, novas atitudes, novas práticas, novos saberes (...)”. 

A importância da relação interpessoal para um maior desenvolvimento 

dos professores em formação parece-nos essencial e inquestionável. 

Parece-nos essencial que, no processo supervisivo, se crie condições 

para a negociação e resolução de situações problemáticas, através de um 

acompanhamento reflexivo e colaborativo. Neste sentido, parece-nos lícito afirmar 

que o estilo não-directivo e colaborativo foram os que mais se identificaram com a 

nossa função de supervisor, no âmbito do programa de formação continuada por 

nós supervisionado e que está no centro deste estudo, porque desenvolvemos um 

trabalho com colegas e tivemos como finalidade ajudá-los e encorajá-los a 

encontrar soluções para melhorar o seu desempenho na área da motivação para 

a leitura. 

 

1.4. Estratégias de supervisão na formação de professores 

No que se refere às estratégias de supervisão, podemos distinguir dois 

tipos de orientação: um, de organização vertical, e outro, de organização 

horizontal. 
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De acordo com Sá-Chaves (2007b: 35-36), a estratégia de orientação 

vertical refere-se à relação que se estabelece entre os elementos que constituem 

a equipa de formação: formadores e formandos. Neste tipo de estratégia, parte-se 

do pressuposto de que existem diferenças ao nível do conhecimento e da 

experiência entre supervisor e supervisando, o que permite situá-los em níveis 

distintos de desenvolvimento profissional: o supervisor ocupa o plano superior, 

competindo-lhe formar, o que implica desempenhar um vasto leque de funções; o 

supervisando situa-se num plano inferior, por ser mais jovem e menos experiente, 

e está no processo para ser formado. 

Ainda segundo a mesma autora, a estratégia de orientação horizontal 

parte do pressuposto de que a relação supervisiva também se pode estabelecer 

entre os formandos (não obstante a suposta equivalência ao nível dos saberes e 

da experiência), considerando que esta relação entre pares não é, de modo 

nenhum, um factor negligenciável, ao nível da formação. Pelo contrário, trata-se 

de um tipo de relação que, pela sua especificidade, pode apresentar uma mais-

valia própria, que enriquece e amplia o quadro de hipóteses formativas 

disponíveis. 

O primeiro modelo estratégico de orientação supervisiva normalmente 

não suscita grandes dúvidas por se enquadrar numa concepção mais tradicional 

da relação ensino-aprendizagem, que pode ser transposta para o contexto 

supervisivo. Com o modelo de organização horizontal, tal não acontece. 

Sá-Chaves et al. (1999) referem que as dúvidas que, eventualmente, 

possam surgir em relação a este tipo de relação derivam de uma concepção de 

formação centrada nos conteúdos da formação, própria de um paradigma que os 

supõe transmissíveis e que, por isso, também pressupõe que alguém os detenha 

e os possa disponibilizar para outrem que, também supostamente não os detém e 

os deve adquirir. 

Segundo Idália Sá-Chaves (2007b: 36), a supervisão horizontal tem 

vantagens sobre a supervisão vertical, porque permite “aprofundar o 

conhecimento dos modos como os profissionais aprendem dadas as 

características que estes apresentam relativamente ao seu nível de 

desenvolvimento pessoal e profissional, à natureza das concepções que a sua 
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formação anterior e experiência de vida determinaram, bem como àquelas outras 

que traduzem a especificidade dos contextos socioculturais nos quais essa 

formação e experiência ocorrem”. 

Na nossa perspectiva, a estratégia de supervisão horizontal deve ser 

privilegiada, porque é estabelecida entre colegas, num paradigma reflexivo, no 

desenvolvimento de estratégias partindo de situações reais de acção, com uma 

função formativa e não avaliativa, ao contrário do que acontece frequentemente 

quando se recorre à estratégia de supervisão vertical.   

Para desenvolver uma estratégia interpessoal de supervisão horizontal, 

Smith (1996), referido  em Sá - Chaves ( 2007) sugere a existência de um critical 

friend. Trata-se do conceito subjacente à estratégia de supervisão horizontal que 

admite a hipótese de os próprios alunos em formação “desenvolverem um tipo de 

supervisão amigável e recíproca, no pressuposto de que dois olhares são mais 

enriquecedores do que um, três mais do que dois, isto é, respeitando os princípios 

da pluralidade e da diversidade como confluentes e também eles, factores 

enriquecedores subjacentes à análise e reflexão intrapessoal.” (cit. in Sá-Chaves, 

2007b: 38). 

 A supervisão horizontal foi a que mais se evidenciou no nosso estudo, 

uma vez que desenvolvemos a nossa formação num paradigma reflexivo, de 

colaboração e inter-ajuda, e que a vertente avaliação de formandos não esteve 

presente no nosso estudo, nem era essa nossa função. Em conjunto, supervisor e 

supervisandos procederam à avaliação do programa de formação continuada em 

que todos participaram. 

 

1.5. Cenários de supervisão 

Alarcão e Tavares (2003) entendem supervisão de professores como 

orientação do desenvolvimento humano e profissional. É este o seu objectivo, 

presente ao longo da história e facilmente identificado nas diferentes práticas. 

Os mesmos autores propõem alguns modelos de supervisão, que 

designam por cenários.  

Não se pode considerar que exista uma visão compartimentada dos 

mesmos, pelo que eles podem mesmo coexistir. No entanto, estes modelos 
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permitem a identificação de algumas diferenças, nomeadamente ao nível da 

relação entre teoria e prática. 

Neste sentido, Alarcão e Tavares (2003) apresentam nove cenários de 

supervisão, cujas principais características passamos a referir. 

 

1.5.1. Cenário de imitação artesanal  

Este cenário assenta na ideia da imitação de bons modelos. Na 

convicção do potencial da demonstração, o mestre transmite o saber ao futuro 

professor, que dele se apropria como seu. Segundo Alarcão e Tavares (2003: 17): 

“Era a passagem do saber-fazer de geração em geração como forma de 

perpetuar a cultura.” 

Neste modelo, não havia lugar para a inovação e o formando construía o 

seu saber unicamente a partir do que via o formador fazer, desempenhando um 

papel passivo na relação supervisiva. 

Tendo como referência este modelo, os supervisores assumiam-se, pela 

sua preparação teórica, como especialistas pedagógicos e orientadores dos 

saberes, levando os professores em formação a imitá-los o mais fielmente 

possível, provocando assim um enorme distanciamento entre ambos. 

 

1.5.2. Cenário de aprendizagem pela descoberta guiada  

Este cenário assenta no conhecimento de modelos teóricos pelos 

professores em formação e baseia-se na convicção de que estes podiam 

descobrir novos saberes a partir da observação de diferentes saberes.  

Alarcão e Tavares (2003:19, citando Stlorow) afirmam que houve 

necessidade de se proceder à substituição do “model the master teacher pelo 

master the teaching model”. Esta estratégia de formação pressupunha que o 

futuro professor tivesse conhecimento dos modelos teóricos e, se possível, a 

oportunidade de conhecer diferentes modelos, antes de iniciar o estágio 

pedagógico propriamente dito.  

 Segundo Dewey (citado em Alarcão e Tavares, 2003: 20), o objectivo 

último da formação dos professores era fazer do professor “a thoughtful and alert 

student of education”, capaz de observar, intuir e reflectir, pelo que a prática 
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pedagógica deveria seguir-se à teoria e ser apresentada de forma gradual, 

começando pela simples observação e integrando actividades mais complexas 

como a participação em algumas tarefas de ensino e a organização de algumas 

unidades até chegar à responsabilidade total pelo ensino praticado. 

 

1.5.3. Cenário behaviorista   

O cenário behavorista centra-se em questões relacionadas com as 

competências que o futuro professor deve adquirir para enfrentar a profissão, 

levando-o a tomar consciência de que não pode dominar tudo ao mesmo tempo. 

Foi neste contexto que, nos anos 60 do século passado, surgiu o micro-

ensino, uma técnica que fazia uso de gravações em vídeo, visando a 

simplificação da complexidade do acto de ensino. Assim, sem se substituir o 

estágio pedagógico, supervisor, formando e colegas analisavam uma situação 

concreta, que lhes permitia treinar uma determinada competência.  

Alarcão e Tavares (2003: 23) apresentam algumas críticas a este modelo, 

afirmando que se caracteriza por uma descontextualização do ensino e que “o 

conteúdo a ensinar aparece em segundo lugar como se o modo como se ensina 

fosse mais importante do que o conteúdo que se ensina”.  

 

1.5.4. Cenário clínico  

Este cenário diz respeito ao modelo de supervisão clínica desenvolvido, 

no final dos anos 50 do século passado, por Cogan, Goldhammer e Anderson 

(citados em Alarcão e Tavares, 2003: 24). Estes três investigadores sublinharam 

a insuficiência da observação e da discussão enquanto estratégias de formação, 

pelo que adoptaram um modelo que capacitasse o professor de acção própria. 

Enquanto agente dinâmico na sala de aula, o formando analisava, posteriormente, 

em conjunto com o supervisor, os fenómenos ocorridos.  

Neste cenário, destacamos a associação com a prática dos estudantes 

de saúde, onde “o supervisor adopta uma atitude de atenção e apoio às 

necessidades do formando” (Alarcão e Tavares, 2003: 25). A partir da análise das 

características do modelo, Alarcão e Tavares (2003) consideram-no mais 

adequado à formação contínua do que à formação inicial.  
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Buterry e Weller (1988 cit. in Garcia, 1992: 165) defendem a “supervisão 

clínica como um caminho, uma estratégia através da qual os professores podem 

trabalhar em conjunto em colaboração com outros colegas a fim de melhorarem o 

seu ensino mediante ciclos sistemáticos de planificação, observação e uma 

análise intelectual intensiva sobre o aperfeiçoamento do ensino actual através de 

modificações racionais”.  

A sua inovação centra-se sobretudo na modalidade formativa e nos 

papéis a assumir pelo supervisor e pelo professor. Em termos formativos, o 

professor é ele próprio o agente dinâmico da sua formação através da 

investigação das suas próprias práticas em sala de aula (Alarcão, 2003). 

Em resumo, este modelo caracteriza-se pela colaboração entre professor 

e supervisor com vista ao aperfeiçoamento da prática docente com base na 

observação e análise das situações reais de ensino, devendo o primeiro pedir 

ajuda ao supervisor para análise das situações e este assumir uma atitude de 

colega que ajuda e em conjunto devem fazerem uma reflexão sobre os recursos 

que têm à sua disposição. Logo, o conceito de colaboração é um elemento-chave 

neste modelo. Essa colaboração envolve o supervisor e o professor em formação. 

Garcia (1999: 165) associa a supervisão clínica aos seguintes princípios:  

- o aperfeiçoamento do ensino requer que os professores adquiram e 

desenvolvam competências de conduta e competências intelectuais específicas; 

- a análise e a reflexão centram-se naquilo que ensinam e na forma como 

ensinam os professores; o seu principal objectivo é aperfeiçoar o ensino e não 

alterar a personalidade do professor; 

- a análise e a reflexão sobre o ensaio baseiam-se em evidências 

observacionais e não em juízos de valor pessoais; 

- é um processo dinâmico, em que os professores se implicam 

observando outros colegas e sendo observados por eles; 

- o processo assenta fundamentalmente uma interacção verbal centrada 

na análise do ensino. 

Neste cenário, a metodologia processa-se por ciclos ou fases, nas quais 

supervisores e supervisados tentam resolver conjuntamente os problemas 

inerentes à formação. 
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Cognan (1973) define oito fases para este ciclo supervisivo, enquanto 

outros autores (Alarcão e Moreira, 1997; Alarcão e Tavares, 2003; Goldhammmer 

et al., 1993) apenas referem cinco fases. 

É esta segunda proposta que aqui vamos privilegiar, porque, na nossa 

opinião, é a que mais se identifica com o trabalho por nós desenvolvido (cit in 

Alarcão e Tavares, 2003:26,27). 

As cinco fases são as seguintes: 

1 - Encontro de pré-observação, que visa fundamentalmente identificar o 

problema em estudo e planificar a estratégia de observação; a planificação 

assume-se como um processo de responsabilidade conjunta, bem como o foco de 

observação, a realizar na aula propriamente dita; 

2 – Observação, que corresponde ao momento em que o supervisor 

recolhe dados sobre os aspectos identificados anteriormente; esta recolha pode 

ser feita de diversas formas, mais ou menos estruturadas, como, por exemplo, 

através de grelhas de observação e gravações em áudio; 

3 - Análise e estratégia, correspondendo à fase em que o supervisor e o 

professor, em separado, estudam a informação recolhida, procurando 

compreender quais as estratégias que tiveram um maior impacto e que são 

passíveis de uma intervenção posterior; a análise incide unicamente sobre os 

aspectos previamente acordados; a estratégia refere-se à reflexão que o 

supervisor faz sobre a informação recolhida, de modo a torná-la perceptível pelo 

professor no encontro que se segue; 

4 - Encontro de pós-observação, no decurso do qual o supervisor deve 

dar um feedback positivo ao professor acerca da sua actuação, o que implica não 

focar excessivamente os aspectos negativos, de modo a não lhe retirar a 

autoconfiança, contribuindo antes para a aumentar; o objectivo é desenvolver no 

professor capacidades de auto-análise, sendo ajudado pelo supervisor, a fim de 

que aquele se possa ir tornando progressivamente mais autónomo, não só na 

planificação, mas também na sua actuação; 

5 - Análise do ciclo de supervisão, que corresponde ao momento de 

avaliação do esquema supervisivo, feita pelo supervisor e/ou pelo professor; 

reflecte-se sobre a acção desenvolvida, com o objectivo de melhorar o trabalho 
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futuro do professor e dar feedback para ciclos seguintes; esta análise pode ser 

feita de modo formal ou informal, acontecer no final de cada ciclo de formação ou 

no final da formação. 

É importante salientar a existência de três elementos básicos no ciclo da 

supervisão clínica: planificar, interagir, avaliar. A supervisão é, no fundo, uma 

forma de ensinar.  

Segundo Alarcão e Tavares (2003: 28): “O papel do supervisor consiste 

em ajudá-lo [ao professor em formação] a analisar os dados, a atribuir-lhes o 

significado e a tomar decisões relativamente à acção a seguir.”  

 

1.5.5. Cenário psicopedagógico  

Edgar Stones – referência principal do cenário psicopedagógico – 

perspectiva a supervisão como um processo de ensinar a ensinar. 

Deste modo, segundo Stones (cit. in Alarcão e Tavares, 2003: 29): “O 

objectivo final do processo de ensino/aprendizagem reside no desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas e tomar decisões conscientes que permitam 

uma adaptação e acomodação às exigências da vida e do meio ambiente.” 

No esforço de entusiasmar e encorajar os alunos, todo e qualquer 

professor deve procurar criar um ambiente harmonioso entre conceitos, processos 

e atitudes, que assume diferentes níveis de profundidade, de acordo com o 

quadro de desenvolvimento dos formandos. 

As estratégias que este cenário de supervisão privilegia visam, 

essencialmente, o desenvolvimento de um profissional informado e capaz de 

tomar decisões, que ultrapassam o nível do saber-fazer, contribuindo, assim, para 

a adaptação às alterações que ocorrem nas situações reais. 

Em síntese, o cenário psicopedagógico procura levar o futuro professor a 

ser capaz de resolver problemas antecipadamente, de uma forma autónoma, 

coerente e pragmática. 

 

1.5.6. Cenário pessoalista  

A partir da influência de correntes como a filosofia existencial, a 

antropologia cultural, a psicologia cognitiva e a psicologia do desenvolvimento, 
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entre outras, surge o cenário pessoalista, segundo o qual o desenvolvimento da 

pessoa do professor assume uma importância significativa no processo de 

formação, pelo que é necessário ter em conta as suas percepções, sentimentos e 

objectivos.  

 Na perspectiva dos autores que nos têm servido de referente, este 

cenário é defendido por vários investigadores, entre os quais Glassberg, Sprinthall 

e Thies-Sprintall, que dão relevo ao “desenvolvimento da pessoa do professor em 

formação” (Alarcão e Tavares, 2003: 33). 

Os estudos realizados por Hunt e Joyce (1967) e Murphy e Brown (1970) 

(Citados in Alarcão e Tavares, 2003) vieram confirmar que há relação entre o grau 

de desenvolvimento dos professores e o seu desempenho pedagógico. A partir 

dos seus estudos, estes autores concluíram ainda que os professores com maior 

grau de desenvolvimento favoreciam nos seus alunos a aprendizagem pela 

descoberta e encorajavam a divergência de opiniões e a expressão de ideias 

próprias.  

A este propósito, Ralha Simões considera que é “possível um indivíduo 

com um menor grau de desenvolvimento pessoal revelar um nível mais elevado 

de competência profissional” (cit. in Alarcão e Tavares 2003: 34), parecendo 

possível que, em qualquer estádio, as pessoas se possam adaptar bem aos 

contextos nos quais se inserem. 

Nesta perspectiva, a formação profissional deve atender ao grau de 

desenvolvimento dos professores em formação, às suas percepções, sentimentos 

e objectivos.  

 

1.5.7. Cenário reflexivo 

Este cenário está intimamente relacionado com Donald Schön (1983, 

1987), que sustentou uma abordagem reflexiva na formação, combinando “acção, 

experimentação e reflexão sobre a acção” (cit. in Alarcão e Tavares, 2003: 35). 

Compete aos supervisores orientar este processo, estimulando os formandos na 

procura de soluções face a problemas reais, através de estratégias pessoais. 

A abordagem reflexiva na formação dos professores está hoje muito em 

foco, no que concerne à natureza do saber profissional e ao modo como a ele se 
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acede. Baseia-se na importância da reflexão na e sobre acção para a construção 

do saber. A abordagem reflexiva, de natureza construtivista, permite ao 

profissional agir no indeterminado e assenta num conhecimento que se tornou 

tácito, inerente e simultâneo às suas acções “um know-how” inteligente e 

socialmente relevante, fruto da interligação de um conjunto de saberes e 

competências” (Alarcão, 2001: 26). 

O processo formativo inerente a essa abordagem combina acção e 

reflexão sobre a acção, ou seja, reflexão dialogante sobre o observado e o vivido, 

segundo uma metodologia do aprender a fazer fazendo e pensando, que conduz 

à construção activa do conhecimento na acção, sistematizado pela reflexão. 

Nesta perspectiva, o supervisor deve ser alguém experiente que detenha 

a competência para orientar, estimular, exigir, apoiar, avaliar, ou seja, segundo 

Schön, o supervisor deverá encorajar “a reflexão sobre a acção e a reflexão sobre 

a reflexão na acção” (Alarcão e Tavares, 2003: 35). 

 

1.5.8. Cenário ecológico  

Inspira-se no modelo de desenvolvimento humano da autoria de 

Bronfenbrenner (1979), divulgado entre nós em 1992.  

Como o próprio nome indica, nele se enfatizam os contextos e as 

experiências vividas como condicionadores dos diferentes modos de actuação 

dos profissionais. Corresponde, nesse sentido, à dimensão social, e, 

particularmente, à “dinâmica do processo sinergético que se estabelece na 

interacção que se cria entre a pessoa, em desenvolvimento, e o meio que a 

envolve, também ele em permanente transformação” (Alarcão e Tavares, 2003: 

35). Assim, a supervisão assume um papel importante, proporcionando 

experiências diversificadas que se interligarão com o desenvolvimento humano 

dos formandos. Segundo Alarcão e Tavares (2003:39): “Aprende-se a interagir 

com o meio para o respeitar ou nele intervir.”  

O ambiente ecológico assume uma importância fundamental, na medida 

em que influencia, não só o sujeito, mas também os outros sujeitos com quem 

este se relaciona, interferindo, assim, nas relações interpessoais que se 
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estabelecem. Além disso, dado que os contextos não são estanques, estes 

também se influenciam mutuamente, originando mutações constantes. 

Sá-Chaves (2007a: 134-137) refere-se a quatro níveis contextuais, 

apresentados por Bronfenbrenner:  

- o micro-sistema, que corresponde ao contexto mais próximo da criança, 

no qual ela passa mais tempo, realiza actividades, desempenha papéis e 

estabelece relações interpessoais directas; é o caso do meio familiar ou escolar; 

- o meso-sistema, que corresponde ao conjunto dos micro-sistemas que 

se influenciam mutuamente; é o caso da relação inextricável escola-família; 

- o exo-sistema, que corresponde aos ambientes que, embora mais 

afastados da criança, vão afectá-la indirectamente; aqui podemos referir, como 

exemplo, as divergências dos pais com a entidade patronal; 

- o macro-sistema, que corresponde aos valores, concepções, 

convicções, conhecimentos e características culturais; de acordo com Alarcão e 

Sá-Chaves (1994: 206), são “protótipos gerais que subjazem às estruturas ou 

actividades que ocorrem nos vários contextos“, como é o caso das directivas 

governamentais; segundo Bronfenbrenner, este é o sistema que exerce maior 

influência sobre o sujeito. 

Com vista a um melhor entendimento da influência que estes contextos, 

enquanto factores de desenvolvimento humano, exercem no processo 

supervisivo, reproduzimos uma figura apresentada por Sá-Chaves (2007a: 140). 
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Figura 1 – Ambiente ecológico da formação supervisionada 

 

Trata-se de uma visualização esquemática, que pretende revelar o modo 

como os sistemas contêm ou estão contidos uns nos outros, assim como a sua 

articulação e influência directa ou indirecta sobre o desenvolvimento pessoal e 

profissional do professor. 

Deste modo, torna-se absolutamente necessário, na supervisão de 

professores, “compreender as relações que se estabelecem entre os processos 

de interacção que ocorrem nos micro-sistemas, sobretudo no micro-sistema 

designado como local de trabalho, e as relações com as variáveis nele 

introduzidas por influências ou alterações que têm lugar noutros sistemas.” (Ibid: 

139). No que diz respeito ao meso-sistema, podemos referir as relações entre a 

família e os colegas.  

As relações interpessoais que envolvem normalmente as transições 

ecológicas são aspectos importantes no contexto formativo de supervisão. 

Bronfenbreenner (citado em Sá-Chaves, 2007a: 140) afirma verificar-se “uma 

relação sempre que alguém, num determinado contexto, presta atenção a outra 

pessoa ou participa nas actividades que ela desempenha, constituindo-se uma 

díade”. De acordo com estes mesmos autores, as díades devem ser 
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caracterizadas por marcas de reciprocidade, equilíbrio de poder e relação afectiva 

e podem ser de três tipos: díade observacional, díade de actividade conjunta e 

díade primária. 

Portugal (1992: 67-68) considera que “a díade observacional ocorre 

sempre que um sujeito presta atenção à actividade do outro” e que “a díade de 

actividade conjunta é aquela em que dois sujeitos se percebem como fazendo 

algo em conjunto”. Quando uma relação persiste na ausência dos sujeitos nela 

envolvidos estamos perante uma díade primária. 

Deste modo, pretende-se que, à medida que o professor se desenvolve 

pessoal e profissionalmente, se passe progressivamente de díades 

observacionais para díades de actividade conjunta e, posteriormente para díades 

primárias. Esta progressão permitirá que o professor se responsabilize pelo seu 

próprio desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

1.5.9. Cenário integrador  

Por sua vez, nas palavras de Isabel Alarcão e de José Tavares (2003), o 

cenário dialógico encontra as suas bases nos cenários pessoalista e 

desenvolvimentista e em correntes antropológicas, sociológicas e linguísticas, 

acentuando a dimensão política.  

Estes autores (Alarcão e Tavares, 2003: 40) referem que “A sua novidade 

consiste em atribuir à linguagem e ao diálogo crítico um papel de enorme 

significado na construção da cultura e do conhecimento próprio dos professores.”  

Os cenários apresentados não se excluem mutuamente: pelo contrário, 

interligam-se, já que cada um deles apresenta diferentes perspectivas históricas e 

culturais sobre a supervisão como processo intrapessoal e interpessoal de 

formação profissional, que se propõe melhorar a educação nas escolas. 

No entender de Isabel Alarcão e José Tavares (2003), todos os cenários 

contêm elementos válidos e a sua estruturação deve-se apenas a uma questão 

organizativa.  

Os mesmos autores terminam esta reflexão com a apresentação de um 

outro cenário, criado pelos próprios, que designam por outro cenário possível, 

clarificador do trabalho desenvolvido no âmbito da prática pedagógica, produto da 
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reflexão e de uma procura de respostas para as questões com que se os 

supervisores e os formandos se deparam.  

Nessa linha, definem três ideias essenciais na supervisão de professores, 

salientando a importância de ambos, professor em formação e supervisor 

(Alarcão e Tavares, 2003:42): 

- o professor é uma pessoa, um adulto, um ser ainda em 

desenvolvimento, com um futuro de possibilidades e um passado de experiências; 

- ao aprender a ensinar, o professor encontra-se ele próprio numa 

situação de aprendizagem; 

- o supervisor é também uma pessoa, um adulto em desenvolvimento, 

geralmente com mais experiência; a sua missão consiste em ajudar o professor a 

aprender e a desenvolver-se para, através dele, influenciar a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos.  

Deste modo, acentuam a dissociação entre aprendizagem e 

desenvolvimento, confirmam o supervisor enquanto responsável pelo processo de 

crescimento de cada um dos seus formandos, num nível progressivamente mais 

abstracto e complexo (Alarcão e Tavares, 2003). No cumprimento da sua missão, 

irá utilizar meios que “devem estar subordinados aos fins e aos contextos e não 

se apresentarem como um valor em si mesmos.” (ibidem: 42). 

 Os autores referidos defendem caminhos interligados, que vão do saber 

ao saber-fazer e do fazer ao saber, por considerarem que parecem ser os que 

estão mais de acordo com o desenvolvimento cognitivo dos adultos e garantem 

uma prática consciente e reflectida, mas que igualmente asseguram a importância 

do ser e a grande via da aprendizagem do que é a vida, a prática, a reflexão e a 

experiência. 

Neste contexto, o supervisor é uma pessoa, um adulto em presença de 

uma outra pessoa, um outro adulto. É alguém que tem como objectivo facilitar o 

desenvolvimento e aprendizagem do professor e que deve estar atento às suas 

experiências, inibições, percepções, capacidade de auto-reflexão. O supervisor 

não será aquele que dá receitas de como fazer, mas o que cria no professor um 

espírito de investigação-acção.  
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Com base nestas reflexões e considerando que a perspectiva dos autores 

referidos sintetizava de uma forma convergente perspectivas tão divergentes, Sá-

Chaves (2007a) veio a chamar-lhe cenário integrador e, a partir dele, construiu o 

seu conceito de supervisão não-standard.  

Na opinião desta autora, este é o único cenário de supervisão que 

permite respeitar o direito à diferença de cada professor e o número infinito de 

variações que ocorrem na actividade profissional. Trata-se de um modelo “algo 

inacabado e susceptível de auto-regulação constante através de uma persistente 

atitude de questionação” (Sá-Chaves, 2007a: 174). 

Quanto a nós, neste estudo, assumimos o carácter dinâmico da 

construção do conhecimento como processo inacabado, defendendo que a 

complexidade que caracteriza os processos formativos exige respostas “não- 

standard” (Sá-Chaves, 2007a) e preconizando a formação de professores 

investigadores, reflexivos, autónomos e críticos.  

Assim, no âmbito do programa de formação continuada por nós 

supervisionado, desenvolvemos com os professores um projecto de investigação-

acção, no qual estiveram presentes alguns dos aspectos que julgamos 

necessários nas concepções supervisivas : i) criar uma relação de cooperação; ii) 

partilhar dificuldades, conhecimentos e experiências; iii) valorizar a dimensão 

profissional e humana dos participantes e iv) estimular o seu desenvolvimento. 

Por conseguinte, parece-nos lícito que afirmar que o cenário integrador foi 

o que serviu de base à nossa postura supervisiva. 

No Quadro 1, apresentamos uma síntese das características 

fundamentais das abordagens supervisivas. 
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Quadro 1 – Características fundamentais das abordagens supervisiva

Abordagens / 
Dimensões 

Artesanal Comportamentalista Clínica Reflexiva Ecológica Dialógica 

Realidade 
profissional 

Saber transmitido 
Corpo de conhecimentos 
e técnicas definidos a 
partir de investigações 

Saber e construir 
Saber dinâmico, 
contextualizado, 
emergente 

Saber contextualizado 
e interactivo 

Saber pessoal e social 

Acesso à 
realidade 

pelo mestre 

consignados  em 
modelos e 
competências a 
dominar. 

por meio da análise 
racional das práticas 

construído a partir da 
prática 

construído na 
interacção ecológica 

construído 
na interpretação 

Objecto de 
formação 

no exercício das 
funções educativas 

com incidência na sala 
de aula 

em sala de aula como “ 
clínica” 

do professor como 
educação e agente 
social 

na sala, na escola, na 
comunidade 

dos contextos da 
realidade educativa 

Metodologia 
de formação 

por demonstração e 
imitação comentada 

por meio de 
demonstração e réplica 

por observação análise 
e experimentação 

pela reflexão na e 
sobre a acção 

por aprendizagem 
experiencial reflexiva 

por meio de diálogo 
explicativo, libertador 

Interacção 
pessoa/ grupo 

para que o aprendiz se 
auto desenvolva 

com feedback 
correctivo do grupo, 

numa perspectiva de 
autodesenvolvimento  
apoiado, 

sozinho ou com outros na rede de interacção 
entre professores e 
supervisor 

Local 
privilegiado de 
formação 

num ambiente de 
escola como centro de 
formação 

em ambientes 
geralmente simulados, 
experimentais 

em ambiente de escola 
e colaboração de 
instituições de 
formação  

em ambientes normais 
de escola (com ou sem 
colaboração ) 

estabelecida pela 
colaboração entre 
escolas e instituições 
de formação  

na escola como centro 
de formação  

Função 
supervisiva 

em que o mestre 
assuma a 
responsabilidade de 
formar 

em que o supervisor é 
formador técnico 

numa relação 
supervisiva de colegas 

numa relação 
supervisiva de 
facilitador exigente 

organizadas e 
monitorizadas pelo 
supervisor 

numa relação não-
hieraquizada 

Avaliação  

certificar, avaliando 
formativa e 
cumulativamente.  

e em auto e hetero-
avaliação formativa e 
cumulativa 
referenciada  

em avaliação formativa 
e cumulativa  

que avalia formativa e 
cumulativamente  
 

que avalia formativa e 
cumulativamente  

e em avaliação 
predominantemente 
formativa  
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1.6. Papel da reflexão na formação continuada de professores  

O ritmo de desenvolvimento da sociedade actual origina uma rápida 

mutação e exige uma constante actualização do ser humano ao nível “do saber e 

do saber-fazer, além de uma atitude de disponibilidade e de adaptação às 

situações novas” (Estrela e Estrela, 1997: 69). 

Num contexto de reforma ou reorganização educacional, os professores 

necessitam de uma formação que lhes permita apropriarem-se de directrizes para 

adaptar e alterar as suas práticas pedagógicas.  

Estar em formação implica um investimento pessoal. É próprio do ser 

humano viver em contínuo crescimento, nas diversas estruturas que o constituem, 

e a formação pode contribuir para esse crescimento.  

Por essa razão, segundo Alarcão e Tavares (2003: 14), é fundamental 

que a formação seja encarada como um composto de “momentos de um processo 

conjunto: [o] desenvolvimento humano”.  

Sendo um processo complexo e muitas vezes difícil, o desenvolvimento 

de qualquer pessoa e a aprendizagem, a ele inerente, “[assentam] numa estrutura 

que se constrói no interior de uma dialéctica progressiva de maturação, 

especialização e diferenciação através da interacção das estruturas biológicas, 

psicológicas e sociais do sujeito” (Alarcão e Tavares, 2003: 14). 

Fullan (cit. in Garcia, 1999: 27) associa a formação de professores a “um 

projecto ao longo da carreira desde a formação inicial, à profissionalização, ao 

desenvolvimento profissional contínuo através da própria carreira. O 

desenvolvimento profissional é uma aprendizagem contínua, interactiva, 

acumulativa, que combina uma variedade de formatos de aprendizagem.” 

Segundo Garcia (1999: 22), “A formação de professores representa um 

encontro entre pessoas adultas, uma interacção entre formador e formando, com 

uma intenção de mudança, desenvolvida num contexto organizado e institucional 

mais ou menos delimitado.”  

Os sistemas de educação estão em constante mutação, logo não existe 

formação de professores acabada.  

Os professores procuram actualizar e aumentar o seu conhecimento, 

porque têm a percepção do seu deficit em algumas áreas. Por essa razão, 
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procuram novas estratégias para promoverem a aprendizagem na sala de aula e 

desejam aprender a integrar novas ideias na sua prática. Logo, estes sentem 

cada vez mais necessidade de formação. 

Neste sentido, parece-nos importante incentivá-los a participar em 

programas de formação, que devem ir ao encontro das suas preocupações, 

necessidades e interesses. 

Estes profissionais têm à sua disposição programas de formação 

contínua, que, entre outros objectivos, servem o da progressão na carreira. 

Mas, num contexto de reforma ou reorganização educacional, como o 

actual, e pelo facto de os professores na generalidade não possuírem 

conhecimentos de acordo com o que lhes é exigido, torna-se indispensável 

recorrer a uma formação continuada (Vieira, 2003), que lhes permita apropriarem-

se de directrizes favoráveis à adopção, adaptação e alteração de práticas 

pedagógicas.  

Esta modalidade de formação surge para colmatar o déficit sentido em 

algumas áreas. Os professores procuram novas sugestões, novas ideias para 

aplicarem em sala de aula. Vieira (2003: 93) defende “que devem ser fornecidos 

incentivos para sustentar o interesse por parte dos professores em participarem e 

se envolverem em iniciativas de formação“. 

A formação contínua distingue-se da formação continuada, porque a 

primeira, para além do desenvolvimento profissional, tem como objectivo a 

progressão na carreira. Por seu lado, a formação continuada torna-se necessária 

para ajudar os professores a reconstruírem o seu conhecimento profissional, 

produzindo práticas inovadoras adequadas à resolução dos seus problemas, 

através do recurso a uma reflexão sistemática sobre a prática. Significa isto que, à 

medida que participam em actividades de crescimento profissional, os professores 

precisam de se tornar práticos reflexivos.  

Segundo Nóvoa (1992: 20): “A formação deve estimular uma perspectiva 

crítica-reflexiva, que forneça aos professores os primeiros meios de um 

pensamento autónomo que facilite as dinâmicas de auto-formação participada.” 

Ainda segundo este autor (Nóvoa, 1992: 28), a formação deve passar 

pela experimentação “pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho 
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pedagógico. E uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por 

processos de investigação, directamente articulados com práticas educativas.”  

Dewey (cit. in Zeichner, 1993: 18) definiu a acção reflexiva como 

implicando uma consideração activa, persistente e cuidadosa daquilo em que se 

acredita ou que se pratica à luz dos motivos que o justificam e das consequências 

a que conduz. Segundo o mesmo autor (ibidem), a reflexão “não consiste num 

conjunto de passos ou procedimentos específicos a serem usados pelos 

professores. Pelo contrário, é uma maneira de encarar e responder aos 

problemas, uma maneira de ser professor.” Nesta perspectiva, é um processo que 

se deve prolongar ao longo de toda a carreira do professor e na sua formação. 

Isabel Alarcão (cit. in Formosinho, 2002: 94) considera que “As práticas 

reflexivas são uma componente poderosa da formação dos professores.”  

Como refere Garcia (1993), o objectivo de qualquer estratégia que 

pretenda proporcionar a reflexão consiste em desenvolver nos professores 

competências metacognitivas que lhes permitam conhecer, analisar e questionar 

a sua própria prática docente, assim como os substratos éticos a ela subjacentes.  

Dewey (cit. in Zeichner, 1993: 18-19) define três atitudes essenciais para 

a acção reflexiva: 

1.  Abertura de espírito – Ouvir mais do que uma opinião, atender a 

possíveis alternativas, admitir a possibilidade de erro. Os professores reflexivos 

questionam o que estão a fazer e por que o fazem. 

2. Responsabilidade – Os professores reflexivos interrogam-se sobre o 

que fazem e o que pretendem fazer, ou seja, reflectem sobre o tipo de ensino que 

praticam e as suas consequências para o desenvolvimento intelectual dos alunos 

e ainda sobre formas de ultrapassar os problemas identificados e caracterizados. 

3. Sinceridade – A abertura de espírito e a responsabilidade devem ser 

as competências centrais da vida do professor reflexivo, que tem de ser 

responsável pela sua própria aprendizagem.  

Uma maneira de pensar a prática reflexiva é encará-la como a vinda à 

superfície das teorias práticas do professor, para análise e discussão. Expondo e 

examinando as suas teorias práticas, para si próprio e para os seus colegas, o 
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professor tem mais hipóteses de se aperceber das suas falhas e de desenvolver 

um processo de mudança. 

Esta mudança só será efectiva, se tiver lugar num tempo continuado, 

como um processo que tem como objectivo, segundo Alarcão e Tavares 

(2003:16), ”o desenvolvimento profissional do professor”, que pressupõe inter-

ajuda e que é concebido como uma co-construção de todos os intervenientes.  

 

1.7. Contributo da supervisão e da formação para o incremento da 

competência profissional do professor  

Os processos formativos são hoje mais complexos do que nunca, não só 

pelas competências a desenvolver, mas também pelos contextos onde decorrem 

(tendo em conta os aspectos legais, institucionais e organizacionais). 

São diferentes de pessoa para pessoa, daí a supervisão ser também vista 

como a condução do processo de reflexão do outro, através de uma formação 

sistemática e continuada, com o necessário distanciamento para que o 

supervisando vá adquirindo espaços de autonomia. 

A aprendizagem e a formação são processos que ninguém pode fazer por 

ninguém. É fundamental que o formando se implique activamente no processo de 

formação, parecendo evidente que ninguém pode formar-se sozinho (Sá-Chaves, 

2007a). 

Quanto maior for a interacção entre a informação adquirida através da 

formação e o conhecimento pessoal do indivíduo, mais este se envolve no 

projecto formativo. 

Cada formando constrói de uma forma única e singular o seu 

conhecimento, daí que o efeito multiplicador da diversidade permita o seu 

enriquecimento pessoal. No âmbito do processo de formação, cabe a cada um 

fazer as suas próprias escolhas baseadas num exercício de reflexão, o que o 

envolve também num processo de auto-formação.  

Por outro lado, quanto maior for o enriquecimento da multiplicidade e 

diversidade, maior é a tolerância face ao outro, com vista ao uso social do 

conhecimento para se ser um cidadão crítico, apenas com a limitação da sua 

liberdade condicionada pelos seus saberes. 
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Shulman (cit. in Sá-Chaves 2007a: 96-100) identificou, no conhecimento 

profissional dos professores, sete dimensões complementares, que nos permitem 

obter uma maior compreensão da natureza desse mesmo conhecimento: 

- Conhecimento de conteúdo, relacionado com os tópicos e as estruturas 

das matérias a ensinar; 

- Conhecimento do currículo, associado a uma visão geral do currículo e 

implicando o conhecimento que o professor deve ter não apenas dos conteúdos 

da sua disciplina, mas do programa geral das outras disciplinas, bem como dos 

materiais que se constituem como ferramentas de trabalho; 

- Conhecimento pedagógico geral, ligado à capacidade que o professor 

tem de tornar o conteúdo compreensível para o aluno e ao domínio dos princípios 

genéricos subjacentes à organização e gestão da classe, que não são exclusivos 

de uma disciplina e transcendem a dimensão de conteúdo; é nesta perspectiva 

que se desenvolve a capacidade reflexiva do professor com o pensamento 

estratégico e prático, como factor de identificação da profissionalidade; 

- Conhecimento pedagógico do conteúdo, que Sá-Chaves (2007a: 96) 

define como a especial capacidade reflexiva para tornar cada conteúdo 

compreensível, quer através da sua construção e/ou desconstrução e/ou encontro 

de sentidos, quer através do conhecimento e controlo de todas as outras variáveis 

no processo de ensino-aprendizagem, e que é exclusiva dos professores; a 

autora recorda que “ninguém pode desconstruir aquilo que não conhece”; 

- Conhecimento dos contextos, que se refere às características físicas e 

humanas dos contextos escolares e da cultura do aprendente; daí que, para que 

seja possível fazer uma caracterização deste com alguma objectividade, se 

necessite de o conhecer em situação real de vida e não apenas em situação 

formal da classe, despida de marcas de contexto que lhe conferem identidade 

grupal e social; é também necessário que o professor detenha algum 

conhecimento acerca dos contextos, que lhe permita adequar estratégias e 

linguagens que se enquadrem nas matrizes culturais e vivências dos 

aprendentes, facilitando a comunicação e aprendizagem;  

- Conhecimento do aprendente e das suas características, essencial a 

uma desconstrução dos conteúdos adequada aos destinatários do seu ensino; 
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segundo Sá-Chaves (2007 a: 97), constitui um “pressuposto à reflexão para 

acção”; também é um requisito da reflexão sobre a acção; 

- Conhecimento dos fins, objectivos e valores educacionais, que se refere 

ao domínio dos pressupostos filosóficos e históricos em educação, condição 

reguladora da prática reflexiva, que sustenta o conhecimento pedagógico do 

conteúdo e que Sá-Chaves vê como o pano de fundo de toda a praxis; 

- Conhecimento de si próprio, que, segundo Elbaz (cit. in Sá-Chaves, 

2007a: 96), se refere à capacidade que cada formando detém de identificar, 

conhecer e controlar conscientemente as múltiplas variáveis inerentes ao acto 

pedagógico; logo, segundo Sá-Chaves (2007a: 98), “Este processo de 

consciencialização através de uma meta-análise assegura não apenas o 

conhecimento mas também a identificação de factores que permitam melhorar as 

acções futuras, mas também conhecer-se a si próprio e, assim intervir deliberada 

e autonomamente no seu próprio desenvolvimento.” 

Estas dimensões do conhecimento profissional dos professores podem 

servir para perspectivar o perfil de conhecimentos exigido ao supervisor, dado que 

este deve estimular os seus formandos a atingirem o conhecimento metacognitivo 

sobre as suas práticas, o que só é conseguido através de uma constante meta-

reflexão. 

Para além destas dimensões, Pacheco (1995) refere o conhecimento 

prático que o professor vai construindo a partir da sua acção educativa e que faz 

parte integrante do seu conhecimento profissional. 

O ciclo reflexão-acção-reflexão, que faz parte integrante da investigação-

acção como estratégia de formação profissional, torna a prática do professor mais 

adequada aos objectivos visados e ao contexto social em que se desenvolve. 

Neste sentido, e ainda segundo o Schön (1987), os profissionais reflexivos são 

aqueles que se mostram capazes de desenvolver as suas teorias sobre a prática, 

ao reflectirem sozinhos ou em conjunto, na acção e sobre ela. 

Da combinação dos conhecimentos acima referidos com as 

características pessoais de cada professor (desenvolvimento do ego, cognitivo, 

moral, social, sistema de valores, estilos de aprendizagem…) e os contextos de 
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ensino (Bronfenbrenner, 1979), resulta a competência profissional, que 

compreende: 

- a dimensão técnica – o professor competente é aquele que determina 

antecipadamente o que deve ser aprendido, como deve ser aprendido e critérios 

para avaliação do sucesso na aprendizagem (cf. Zimpher e Howey, 1987: 104); 

no que se refere a esta dimensão, a reflexão corresponde à análise das acções 

explícitas e dos comportamentos observáveis (gerir o espaço do quadro, circular 

na aula, distribuir o olhar, formular e reformular questões…); 

- a dimensão clínica,  que engloba o solucionar de problemas  concretos,  

a gestão dos imprevistos  e a capacidade de reflectir no decorrer da sua própria 

acção educativa; o professor competente a este nível é capaz de identificar, 

caracterizar e resolver problemas práticos, através de um diagnóstico adequado e 

de um exercício crítico -reflexivo (cf. Zimper & Howey, 1987: 104);  

- a dimensão pessoal, que compreende a intervenção do professor na 

promoção da educação dos alunos e o entendimento que este tem da sua própria 

pessoa e ainda da sua relação com os outros e com os contextos; neste domínio, 

o professor competente é um profissional auto-didacta, que assim investe na 

melhoria da sua prática pedagógica (cf. Zimper & Howey, 1987:104);  

- a dimensão crítica, que aponta para a capacidade de distanciamento 

crítico do professor face à acção educativa, o que lhe permite intervir na 

modificação de situações tidas como inadequadas ou injustas; neste sentido, o 

professor competente é uma pessoa autónoma, a nível racional e ético, que se vê 

como um agente de mudança na sociedade (cf. Zimper & Howey, 1987:104). 
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2.1. Introdução  

Na sociedade actual, exigem-se cada vez mais competências em 

compreensão na leitura. 

De facto, o próprio progresso tecnológico tem contribuído para a 

mudança da mentalidade e dos hábitos dos cidadãos no que toca à leitura, na 

medida em que as TIC passam, em larga medida, pela comunicação escrita, na 

sua dupla vertente de compreensão e expressão. 

No entanto, estudos recentes, nacionais e internacionais, têm revelado 

que os portugueses, de uma forma geral, e os jovens a frequentar o ensino 

obrigatório, em particular, não só revelam bastantes lacunas em compreensão na 

leitura, como mostram não possuir hábitos de leitura que possam contribuir para 

ultrapassar essas dificuldades. 

Na escola, constata-se que, muitas vezes, a leitura é vista pelos alunos 

como uma actividade aborrecida e monótona. Por seu lado, os professores têm 

tendência para concentrar os seus esforços no desenvolvimento de competências 

em compreensão na leitura, através da análise de textos, descurando a vertente 

da motivação. 

Porque estamos convicta de que a motivação dos alunos para a leitura 

poderá contribuir para o reforço e diversificação dos seus hábitos de leitura e, 

consequentemente, para o desenvolvimento das suas competências em 

compreensão na leitura, decidimos abordar também esta problemática no nosso 

estudo. 

No presente capítulo, é nosso propósito apresentar alguns conceitos 

teóricos relativamente a este domínio, associando-os especificamente à 

promoção da motivação para a leitura no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

2.2. A importância da leitura na sociedade actual 

Com o desenvolvimento da sociedade, as exigências em matéria de 

leitura aumentaram consideravelmente. A vida profissional, social e cultural, 

impõe um recurso constante à comunicação escrita. 
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Segundo Dionísio (2000: 35): “Ler é sempre participar num acto social e, 

por isso, a incapacidade de ler constituiu um factor de exclusão social (…) porque 

existe uma maior dificuldade no acesso à informação e partilha com os outros.” 

A leitura é, pois, considerada como um instrumento indispensável à 

integração na sociedade e à participação na dinâmica social. A capacidade de ler 

permite-nos olhar o mundo que nos rodeia de uma forma crítica e dar resposta a 

solicitações sociais e profissionais.  

Waples (cit. in Viana e Teixeira, 2002) refere que a leitura é um processo 

de socialização, porque relaciona o leitor com o seu meio e condiciona esta 

relação.  

Ler é também um meio privilegiado de acesso ao saber, de conquista e 

autonomia na aprendizagem, entendida como um processo dinâmico e 

inacabado.  

Mas o acto de ler deve ainda ser visto de uma forma lúdica, visto que nos 

abre as portas da criatividade e da imaginação.  

Poslaniec (2006: 9) refere que ler “é um acto individual que escapa a 

qualquer generalização. Com efeito, a experiência singular que se passa entre o 

texto e o leitor e que confere um sentido especial ao texto, para esse leitor, não é 

exactamente a mesma para um leitor diferente desse.” 

Vivemos numa sociedade em que a falta de tempo é uma constante e o 

desenvolvimento tecnológico parece contribuir para um maior distanciamento 

entre os jovens e a leitura, principalmente a que incide sobre livros. 

Mas, como afirma Dionísio (2000: 25), “Na maioria das sociedades 

contemporâneas, os indivíduos, no decurso das suas actividades profissionais e 

quotidianas – de lazer e prazer, de aquisição de conhecimentos, de convívio 

social e interacção – são confrontados com situações que geram necessidades de 

processamento cada vez mais sofisticadas.”  

A utilização das novas tecnologias passa obrigatoriamente pela utilização 

da leitura e escrita. Referimo-nos, essencialmente, à internet, aos fóruns, aos 

sites de conversação, bem como à troca de mensagens por telemóvel, formas de 

comunicação tão comuns hoje em dia. 
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Neste contexto social, as lacunas em literacia escrita, reveladas por 

estudos nacionais e internacionais e que, no caso da população portuguesa, 

atingem todas as camadas sociais, independentemente dos critérios tidos em 

conta para as definir, assumem proporções muito graves. 

Segundo Ana Benavente e a sua equipa (Benavente et al., 1996: 396), “É 

hoje incontornável o facto de que capacidades reduzidas neste domínio geram, 

para os indivíduos e os grupos, riscos sérios de exclusão social e para os países, 

riscos não menores de subalternização, cultural e política.” 

Além de contribuir para o desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura em todos os que a frequentam, a escola tem de estimular 

o gosto pela leitura e a sua prática. De facto, a leitura só se aprende 

verdadeiramente, se for praticada ao longo da vida. 

De acordo com Pennac (2002: 48), “A escola ensina-o [ao aluno] a ler, ele 

gosta imenso, é uma mudança radical na sua vida, uma nova automatização, 

outra versão dos primeiros passos (…)“.  

A consciência de que um mau domínio das competências em 

compreensão na leitura e a falta de hábitos de leitura são prejudiciais para o 

desenvolvimento pessoal e social conduziu à realização de estudos que visam 

uma maior compreensão da natureza do processo de leitura e ao 

desenvolvimento de projectos com vista a uma promoção mais eficaz da mesma.  

Maurais (citado em Sobrino, 2000: 33) afirma que “ler é encontrar a vida 

através dos livros e graças a eles, compreendê-la e vivê-la melhor…”. 

 

2.3. A literacia na sociedade portuguesa 

Na sociedade contemporânea, a problemática da leitura tem servido de 

tema de base a um número significativo de eventos de índole científica. 

Seminários, debates, congressos são, frequentemente, promovidos para discutir 

esta problemática.  

O conhecimento das competências reais de leitura tem-se constituído 

como uma das preocupações primordiais, não só de um número cada vez maior 

de países, mas também de organizações internacionais como a UNESCO, a 

OCDE e a UE. 
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Tal justifica-se, como já foi referido, pela importância de que esta se 

reveste na sociedade actual. 

A este propósito, temos assistido ao aparecimento de estudos, nem 

sempre optimistas, não só sobre as competências de leitura dos Portugueses, 

como também sobre os seus hábitos de leitura. 

Estudos Internacionais, realizados no âmbito do PISA - Programme for 

International Students Assessment (GAVE, 2000, 2003), bem como o estudo 

pioneiro sobre os níveis de literacia em Portugal, coordenado por Ana Benavente 

(Benavente et al., 1996), demonstram claramente a incapacidade da maioria da 

população portuguesa para processar informação escrita. 

Literacia é um termo de origem latina (litteratio, onis) que, no Império 

Romano (séc. II D.C.), significava “estudos elementares” e correspondia a saber 

ler, escrever e contar.  

Este conceito primitivo de literacia (reduzido às operações mais simples 

de leitura, escrita e cálculo) perdurou durante muito tempo nas sociedades 

ocidentais, confundindo-se com o de alfabetização.  

À medida que as sociedades se foram desenvolvendo e, 

consequentemente, exigindo novas competências, foram-se acentuando 

preocupações com o nível de conhecimentos das populações, sobretudo ao 

verificarem-se dificuldades de leitura e de escrita, em situações formais e 

informais da vida quotidiana, mesmo naqueles que haviam frequentado a escola e 

que, supostamente, tinham desenvolvido competências nestes domínios.   

Consequentemente, foram surgindo novas definições de literacia, mais 

adequadas à realidade actual. 

Sim-Sim e Ramalho (1993: 7) definem literacia como sendo a “(…) 

capacidade de  compreender e usar todas as formas e tipo de material escrito 

requeridos pela sociedade e usada pelos indivíduos que a integram (…)”. 

No estudo coordenado por Ana Benavente (Benavente et al., 1996), 

define-se literacia como as capacidades de processamento de informação escrita 

na vida quotidiana e como o uso de competências (ensinadas e aprendidas) de 

leitura, de escrita e de cálculo. 
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Hoje em dia, literacia é um conceito que faz parte do nosso vocabulário 

corrente e define-se por duas características básicas: 

i) permite analisar a capacidade de utilizar, na vida quotidiana, as 

competências de leitura, escrita e cálculo; 

ii) remete para diferentes competências, que são denotadoras de níveis 

de literacia com graus de dificuldade distintos.  

Ao conceito de literacia está subjacente a ideia de formação ao longo da 

vida. De facto, embora seja um conceito estreitamente ligado à escola, o seu 

âmbito ultrapassa-a, já que o uso da leitura é cada vez mais necessário à 

participação do indivíduo na sociedade. Por outras palavras, é a noção de 

funcionalidade que está intimamente ligada à própria essência do conceito (Sim-

Sim e Ramalho, 1993).  

O estudo desenvolvido por Ana Benavente e seus colaboradores 

(Benavente et al., 1996: 44) revelou que, apesar de os portugueses 

descodificarem palavras, frases e até textos, grande parte não conseguia usar a 

informação escrita contida em livros, jornais e folhetos. Através deste estudo, 

verificou-se que a maior parte da população portuguesa com idades 

compreendidas entre os 15 e os 64 anos apresentava níveis de literacia bastante 

reduzidos. 

No âmbito do PISA, foram promovidos estudos internacionais sobre os 

conhecimentos e as competências dos alunos de 15 anos, realizados em vários 

países, com o objectivo de comparar os desempenhos das respectivas 

populações estudantis a frequentar o ensino obrigatório. No primeiro estudo, 

datado de 2000, Portugal posicionou-se em 24º lugar entre 32 países.  

Segundo o relatório publicado pelo GAVE (2001), o estudo de 2000 teve 

o seu enfoque na literacia na leitura e procurou avaliar o desempenho dos 

jovens na resolução de problemas da vida real e não especificamente de acordo 

com o currículo escolar. Pretendeu-se estudar os conceitos fundamentais, o 

domínio de certos processos e a aplicação dos seus conhecimentos e das suas 

competências em diferentes situações.  

Como já foi referido, este estudo revelou que os alunos portugueses do 

9º ano tinham um desempenho muito inferior ao dos seus colegas da OCDE.  
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Em Portugal o PISA envolveu 172 escolas (sendo 152 públicas e 20 

privadas), abrangendo 5109 alunos, do 7.º ao 11.º Ano de Escolaridade. 

O estudo PISA que decorreu em 2006 (terceiro ciclo do estudo) contou com 

a participação de cerca de 60 países, envolvendo mais de 200 000 alunos de 

7000 escola. 

Desta vez, pretendia-se avaliar a literacia científica dos alunos de 15 anos 

e, de novo, os resultados de Portugal foram inferiores aos de outros países da 

Europa e da OCDE.  

No que se refere concretamente ao 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, 

podemos ainda contar com as conclusões retiradas da análise dos resultados das 

provas de aferição, que visam avaliar o modo como as competências essenciais e 

os objectivos determinados para cada ciclo estão a ser alcançados pelo sistema 

de ensino. Estes resultados permitem uma monitorização da eficácia do sistema 

de ensino, devendo ser objecto de uma reflexão ao nível de escola que contribua 

para alterar práticas em sala de aula, que assim podem e devem ser ajustadas de 

modo sustentado. (GAVE, 2009). 

Logicamente, a informação que os resultados destas provas fornecem 

mostra-se relevante para todos os intervenientes no sistema educativo (alunos, 

pais, encarregados de educação, professores, administração) e para os cidadãos 

em geral. Os últimos resultados tornados públicos remontam ao ano de 2004 (ver 

http://www.portugal.gov.pt/pt). 

De acordo com análise destes resultados, os alunos manifestam um fraco 

desempenho ao nível da leitura, especificamente no que se refere à extracção de 

informação do texto e posterior recuperação da mesma. Têm pouca capacidade 

para fazer inferências e para compreender os textos recorrendo à articulação com 

conhecimento prévio.   

Além disso, de acordo com a informação fornecida pelo Ministério da 

Educação (2004: 39), “verifica-se um decréscimo acentuado nos resultados 

obtidos no 4º ano entre 2001 e 2003, ao nível da aferição da competência de 

compreensão da leitura e expressão escrita, nomeadamente à avaliação da 

compreensão inferencial”. 
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Tendo em conta estes resultados, o Ministério da Educação alerta os 

professores para a necessidade de, relativamente à compreensão na leitura e à 

expressão escrita, proporcionarem aos seus alunos experiências de 

aprendizagem que envolvam a identificação da sequência cronológica da acção, a 

aplicação de estratégias de classificação e a expressão de opiniões 

fundamentadas. No que se refere à expressão escrita, deverão promover a 

produção de textos de tipos diversificados (de acordo com a sua finalidade) e a 

realização de actividades de escrita orientada. 

Nestes últimos anos e apesar de não existir um relatório fundamentado, 

todos os anos se apresentam os resultados e se põe em questão os critérios de 

correcção e até os próprios correctores e apesar de, em geral, não haver uma 

grande percentagem de negativas, continuam a ser detectadas dificuldades 

nestes dois domínios. 

Por conseguinte, tem-se tentado encontrar novas estratégias de 

abordagem da leitura e da escrita nestes níveis de ensino, a fim de ultrapassar as 

lacunas detectadas.  

Estas razões têm levado o Ministério da Educação a investir na formação 

dos professores do 1º Ciclo, no que diz respeito à área curricular de Língua 

Portuguesa. Assim, surgiram duas iniciativas muito importantes: o Plano Nacional 

de Leitura e o PNEP( Programa Nacional do Ensino do Português). 

A este propósito, Antão (1997: 73) refere que é “necessário que 

governos, especialistas da linguagem, autores, editores, professores e 

educadores em geral se consciencializem da urgente necessidade de valorizar e 

revitalizar a leitura”.  

De facto, na sociedade actual, o acesso à informação está muito 

facilitado, mas há que saber seleccionar a informação recebida, organizá-la e 

tratá-la para a adaptar às nossas necessidades.  

Solé (1998) refere que, apesar de, nas sociedades ibéricas, já não 

existirem os números assustadores de analfabetismo de há algumas décadas 

atrás, podemos referir-nos a um outro tipo de analfabetismo dito “analfabetismo 

funcional”. Este conceito aplica-se aos cidadãos que frequentaram a escola e, 

supostamente, “aprenderam” a ler e a escrever, mas não conseguem “utilizar de 
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uma forma autónoma a leitura e a escrita nas relações sociais ordinárias” (Solé, 

1998: 32). Perante esta constatação, Isabel Solé (1998: 32) afirma que o 

problema do ensino da leitura na escola actual não se situa ao “nível do método, 

mas da própria conceitualização do que é a leitura, da forma em que é avaliada 

pelas equipes de professores, do papel que ocupa no Projecto Curricular, dos 

meios que se arbitraram para favorecê-la e, naturalmente das propostas 

metodológicas que se adoptam para ensiná-la”. 

Assim, parece-nos essencial uma reflexão sobre o papel que a escola 

poderá desempenhar na resolução dos problemas ligados ao desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura nos alunos que a frequentam e ainda à 

motivação dos mesmos para o exercício desta actividade, contribuindo para 

melhorar e reforçar os seus hábitos de leitura. 

Dado exercermos a nossa actividade docente no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, daremos particular atenção a este nível de ensino. 

 

2.4. O papel da escola na resolução dos problemas de leitura 

Até há alguns anos atrás, falar de leitura reportava-se à sua 

aprendizagem básica e partia-se do princípio que essa era uma das funções das 

antigas escolas primárias, actuais escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Supostamente, ao transitarem do 1º Ciclo para o 2º Ciclo, os alunos já 

deveriam saber ler, se bem que este saber ler se referisse, muitas vezes, ao 

domínio da descodificação, não forçosamente acompanhado por um desempenho 

adequado em termos de compreensão. 

A leitura não é uma actividade natural nem espontânea. O seu domínio 

exige acompanhamento, tempo e dedicação. Não se limita ao “reconhecimento de 

símbolos impressos ou escritos” (Thinker e McCullough, cit. in Viana e Teixeira, 

2002: 13), requer também a compreensão do que se lê. 

Nos tempos que correm, o ensino da leitura não é tarefa exclusiva das 

escolas do 1º Ciclo. Nunca se acaba de aprender a ler e lê-se pelas mais variadas 

razões: para ocupar o tempo, para alargar os limites do nosso conhecimento, para 

nos sentirmos menos sós… 
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A escola tem por obrigação permitir que todos os alunos venham a tornar-

se cada dia melhores leitores, numa sociedade em que a informação escrita 

reforça cada vez mais o seu papel essencial. Logo, o ensino da leitura deve ser 

encarado por todos os professores como uma tarefa essencial. 

Nesta perspectiva, a leitura é uma actividade que exige prática e que 

nunca termina, é uma actividade que se exerce ao longo da vida. A escola tem 

um papel essencial na construção de leitores, numa sociedade cada vez mais 

exigente. 

Alarcão (2005) considera que não é suficiente saber ler, é ainda 

necessário fazê-lo de forma competente e eficaz.  

Weaver (cit. in Sá, 1999: 421) refere que “ler implica não só ser capaz de 

extrair sentido do texto lido, como também „emprestar‟ sentido ao texto lido, 

invocando, a propósito do seu tema, os conhecimentos que a nossa experiência 

de vida e as nossas leituras precedentes nos permitem adquirir”.  

Segundo Gonçalves (cit. in Sá, 2004: 17), a leitura tem três objectivos 

essenciais: ler e aprender a ler (leitura básica fundamentada), usar a leitura para 

aprender (leitura informativa ou funcional) e ler para se distrair (leitura recreativa). 

Todas estas modalidades de leitura são importantes e devem ser praticadas em 

contexto escolar, independentemente do nível de escolaridade que os alunos se 

encontrem a frequentar.  

Assim sendo, o ensino/aprendizagem da leitura passa pelo contacto com 

os mais variados tipos de textos escritos, que estão associados a estas diferentes 

funções da leitura. 

À escola é atribuída a gestão do processo de ensino/aprendizagem, mas, 

na prática, verifica-se que nem sempre tem cumprido essa responsabilidade de 

forma satisfatória.  

No panorama de insatisfação relativamente à actuação da escola neste 

domínio, esta é frequentemente responsabilizada pela falta de hábitos de leitura 

dos alunos. Considera-se que, por vezes, em vez de promover a leitura junto dos 

alunos, a escola age em sentido contrário, isto é, tem um papel desmotivador, 

contribuindo para que se percam leitores.  
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A falta de motivação para a leitura compromete a aquisição de hábitos 

neste domínio e, correlativamente, o desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura. Assim, criar hábitos de leitura nos alunos é uma tarefa 

que tem de ser encarada com muita seriedade pelos professores e que exige 

destes que eles próprios se sintam motivados para a leitura e se mostrem 

capazes de recorrer a estratégias didácticas diversificadas, tendo este fim em 

mente. 

 

 

2.5. O papel da escola na motivação para a leitura 

Ninguém nasce a gostar de andar de bicicleta, ou nadar, ou ler… São 

actividades que são oferecidas à criança/jovem no seu percurso enquanto 

indivíduo em crescimento. 

Uma má orientação na aprendizagem destas ou de outras actividades 

pode levar ao afastamento e desinteresse do jovem. 

Os adultos mais próximos das crianças são responsáveis pelo 

desenvolvimento de aptidões nas mesmas, nomeadamente a da leitura. Entre 

esses adultos estão, inequivocamente, os educadores e professores e ainda os 

pais e restantes elementos da família. 

Pennac (2002) chama a atenção para a importância que a competência 

destes adultos em leitura e, sobretudo, o seu entusiasmo pessoal pela mesma 

podem ter para o sucesso ou insucesso no nascimento de um novo leitor. 

Mas, a realidade nem sempre vai ao encontro destas convicções. Alguns 

dos nossos alunos continuam a ser oriundos de meios em que os livros não são 

considerados um “bem necessário”, têm pais pouco letrados ou que não estão 

motivados para encarar a leitura como uma forma de se distrair e como uma fonte 

de informação ou, simplesmente, nunca têm tempo. 

E os professores estarão receptivos às palavras de Pennac? Será que os 

professores não se limitam a continuar a cumprir o programa? A recorrer 

constantemente aos manuais?  
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Efectivamente, nós, professores, temos um papel muito importante em 

todo este processo, devendo proporcionar aos nossos alunos aulas criativas e 

motivadoras. 

A tarefa da escola não tem sido fácil, num meio em que existem tantas 

solicitações e em que a leitura continua, em muitos casos, a ser encarada como 

algo aborrecido. 

No entanto, como refere Antão (1997:12), a leitura deve ser vista como 

um “poderoso instrumento de aprendizagem e um meio através do qual o leitor 

possa extrair do papel impresso, do monitor ou de qualquer outro suporte, uma 

satisfação pessoal, havendo portanto uma motivação prévia.”  

Deste modo, é essencial adoptar, nas escolas, uma didáctica da leitura 

adequada, em vez de continuar a encontrar “desculpas” para a falta de hábitos de 

leitura dos alunos e os seus baixos níveis de literacia.  

Pennac (2002) refere que a televisão, os jogos electrónicos, a 

incompetência dos professores, os programas, a falta de bibliotecas, são algumas 

das razões apresentadas para o défice de leitores. 

Um dos meios que mais tem sido responsabilizado pela falta de interesse 

dos jovens pela leitura é a televisão, que é, sem dúvida, um excelente meio de 

entretenimento e informação. 

No entanto, o mundo da imagem pode desempenhar um papel importante 

na motivação para a leitura. A adaptação de algumas obras à televisão e ao 

cinema faz aumentar o número de vendas dessas obras. 

Por isso, consideramos importante que toda a comunidade educativa 

caminhe, de uma forma articulada, na tentativa de “ valorizar e revitalizar a leitura” 

(Antão: 1997:73). 

A escola não será o único lugar para formar leitores, mas na escola 

aprende-se a ler, na escola aprende-se a gostar de ler, na escola se perde a 

vontade de ler. Esta é uma realidade que esta instituição não pode ignorar, para 

poder contribuir para a formação de leitores que sejam capazes de ler o mundo 

através da imagem e da escrita. 

Segundo Antão (1997), a leitura pode ser de dois tipos – a leitura 

funcional e recreativa.  
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A leitura funcional é a que é utilizada para obter uma informação 

necessária para solucionar um problema específico. Com este tipo de leitura, 

pretende-se incentivar uma rápida compreensão do que se lê. De facto, a leitura 

pode constituir-se como uma das maneiras mais agradáveis, enriquecedoras e 

duradouras de aprendermos com a experiência dos outros.  

A leitura recreativa distrai e dá prazer, forma intelectualmente e 

moralmente o indivíduo, desenvolve a imaginação do leitor, aumenta a sua 

capacidade crítica, favorece a aquisição de cultura, autonomia pessoal e a 

relação social. Um dos principais valores da leitura é o prazer que proporciona a 

quem o pratica.  

Segundo Sobrino (2000: 31), o “acto de ler, longe de ser mecânico, é uma 

operação que envolve a totalidade da pessoa: inteligência e vontade, fantasia e 

sentimentos, passado e presente.” Assim, a leitura converte-se numa das mais 

importantes actividades humanas, já que influencia e assegura o processo de 

maturação, através da autonomia intelectual, sendo igualmente factor de 

liberdade interior daquele que lê. 

Neste contexto, a atitude do professor é, evidentemente, fundamental, já 

que o gosto pela leitura se transmite na medida em que é vivido. Se o professor 

considera a leitura como algo importante na vida e sente prazer nela, o seu 

entusiasmo será mais facilmente comunicado aos seus alunos.  

Além do entusiasmo do professor, serão necessários, evidentemente, 

bons livros, adequados à idade e interesses dos alunos. 

De acordo com Bastos (1999) e Poslaniec (2006), actualmente, a 

literatura infanto-juvenil conta com dezena de milhares de títulos, com nomes 

conceituados de vários países, apresentando um leque possível de importantes 

leituras, para diferentes idades, às quais as famílias, os educadores e professores 

devem estar atentos.  

No entanto, não basta informar as crianças sobre a multiplicidade de 

livros que se lhes dirigem. Um grande número de crianças tem demasiadas 

reticências em relação à leitura para que “tente ao menos ler“ um livro. Para 

contrariar esta postura, deve-se elaborar um plano de animação em torno da 

leitura, que se baseia numa abordagem lúdica da mesma.  
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Segundo Poslaniec (2006:13) “as crianças nesse caso, não começam a 

ler, porque esperam encontrar, nessa actividade, uma fonte de prazer; começam 

a ler porque ler é necessário para obter o prazer ligado ao jogo que o ateliê de 

animação definiu. E pode esperar-se que elas descubram o prazer de ler, sem dar 

por isso, muito simplesmente.” 

Para tal podem contribuir as estratégias/actividades desenvolvidas dentro 

e fora de sala de aula. 

 

 

 

2.6. Estratégias de motivação para a leitura  

Parece essencial que a comunidade educativa se empenhe, cada vez 

mais, na promoção e valorização do hábito de ler e esse empenhamento deve 

surgir logo nos primeiros anos, mesmo antes de as crianças ingressarem em 

contextos educativos formais. 

Qualquer aprendizagem, incluindo a leitura, deve assentar na curiosidade 

e na vontade de aprender. Como facilitador dessa aprendizagem, o professor 

deve estimular nos seus alunos o desejo de aprender a ler e criar hábitos de 

leitura, base para o desenvolvimento de competências em compreensão na 

leitura, que são um elemento essencial da sua preparação para a vida activa. 

Sobrino (2000) defende que o hábito de leitura desperta e estimula a 

imaginação infantil, fomenta e educa a sensibilidade, provoca e orienta a reflexão 

e cultiva a inteligência. 

Nesta perspectiva, parece-nos essencial que o professor desenvolva 

hábitos de leitura no aluno e são diversas as estratégias às quais poderá recorrer 

para motivar os alunos para a leitura.  

Mata (2008) refere que o professor é o responsável por um grupo ao qual 

corresponde a tarefa de motivar os alunos para a leitura.  

Para tal, como já foi referido, não só deve conhecer bem a literatura 

infantil e juvenil que melhor serve os interesses dos seus alunos, como as 

possíveis estratégias a que pode recorrer, para realizar com eles actividades que 
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os motivem para a leitura e contribuam para a aquisição e desenvolvimento de 

hábitos neste campo. 

Poslaniec (2006:10-12) refere que, se é nosso objectivo incutir nos jovens 

o prazer de ler, teremos de ter em conta um certo número aspectos: 

- propor-lhes uma escolha muito variada de livros, porque nunca sabemos 

de antemão o livro que pode agradar à criança; 

- propor-lhes livros que se dirijam ao imaginário; 

- não os obrigar  a ler, mesmo sabendo que ler bem é necessário para o 

sucesso escolar e social; 

- não os obrigar a dar conta da leitura a não ser para saber se eles 

efectivamente leram ou compreenderam; frequentemente, obriga-se as crianças a 

fazer a fichas de leitura para verificar estes dois aspectos, mas esta actividade é 

forçosamente artificial, porque aquilo que elas compreenderam é da esfera da 

vida privada; 

- não censurar as leituras deles, nem lhes dar a impressão, através das 

nossas atitudes, de que reprovamos este ou aquele livro, esta ou aquela 

colecção; 

- não impor a uma criança um sentido canónico para um texto; 

- não impor à criança um ritmo de leitura, como acontece na “leitura 

integral”. 

Para incentivar as crianças a gostar de ler, o primeiro passo é agir de 

modo a que elas descubram as suas próprias motivações para ler.  

Sá (2008) define possíveis estratégias para trabalhar a leitura, centradas 

na motivação para a mesma: 

Assim podemos referir as seguintes estratégias, que conduzem à 

definição de actividades a levar a cabo com os alunos: 

1) Criar materiais para a leitura, associada a actividades que implicam a 

produção de textos pelos próprios alunos (individualmente ou com outros alunos) 

e a sua divulgação, nomeadamente através da leitura em voz alta. Quanto a nós, 

esta estratégia deve ser muito valorizada, no 1º Ciclo do Ensino Básico, porque 

incentiva os alunos a praticar a escrita e a leitura. 

2) Rodear os alunos de um universo de leitura, associada a actividades 
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que implicam pôr os alunos em contacto com diversos materiais associados à 

leitura e manipulá-los: por exemplo, ler alto para os alunos ou convidar alguém 

para o fazer, trazer para a aula elementos de transmissão da leitura (CDs e 

DVDs) ou ter na sala de aula livros para serem manuseados e lidos pelos alunos 

(podendo-se criar o “cantinho da leitura” ou recorrer à “biblioteca de turma”). 

 Quanto a nós, deve-se ter na sala de aula livros diversificados e 

apropriados ao ano de escolaridade, para que o aluno possa ler, consultar ou 

apenas “ ler as imagens”. 

Nas escolas que possuem biblioteca escolar, é importante motivar o 

aluno para requisitar livros para levar para casa, para ler ou pedir que alguém lhe 

leia enquanto ainda não domina os mecanismos básicos de decifração. 

3) Variar as experiências de leitura dos alunos, associada a actividades 

que pressupõem o recurso a diversas formas de ler o mesmo texto (tais como ler 

várias versões do mesmo texto) ou o mesmo tipo de textos (por exemplo, 

comparar textos do mesmo tipo para identificar semelhanças e diferenças 

relativamente à linguagem usada) ou ainda ler textos de tipos diferentes, que 

servem diferentes finalidades (por exemplo, obter informação precisa, para seguir 

instruções, para aprender, para praticar a leitura em voz alta, por prazer, etc).  

É necessário diversificar o tipo de textos utilizados na sala de aula. A 

nossa experiência de professora e investigadora diz-nos que há uma tendência 

para se privilegiar o texto narrativo (privilegiados até pelos próprios manuais), pelo 

que, quando se confrontam com outros tipos/géneros textuais, os alunos sentem 

alguma dificuldade na sua abordagem e compreensão. 

4) Promover a partilha de experiências de leitura, associada a actividades 

que implicam comunicar aos outros as nossas impressões sobre textos que lemos 

(por exemplo, lendo em voz alta para os outros textos por nós escolhidos, discutir 

em grupo o sentido de palavras ou de passagens de um texto importantes para a 

sua compreensão, falando para os outros de textos lidos por nós e tecendo 

comentários sobre esses textos,  cruzando a leitura com outras actividades 

relativas ao tratamento da língua, como escrever a partir de textos lidos, ou de 

outras formas de expressão, como dramatizar, mimar, ilustrar, musicar textos 

lidos ou passagens destes. 
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Parece-nos importante promover momentos de partilha das leituras feitas, 

trocando impressões com os alunos, que permitem mostrar-lhes que os livros 

podem e ser a base de outras actividades como refere a autora. 

Consideramos que algumas destas directrizes já são aplicadas na sala de 

aula, mas muitas vezes falham, porque não têm continuidade e as actividades 

definidas a partir delas não são realizadas de forma sistemática.  

Por outro lado, pensamos que a motivação para a leitura também deve 

ser trabalhada fora da sala de aula.  

Assim, o professor deverá (cf. Sá, 2004 e Sobrino, 2000): 

- seleccionar, de uma forma criteriosa, as leituras propostas aos alunos, 

zelando para que estas sejam ajustadas à idade, necessidades e interesses dos 

mesmos;  

- criar um pequeno espaço na sala de aula, equipado com livros que 

possam ser consultados livremente; 

- aceitar as propostas dos alunos; 

- promover idas à biblioteca escolar ou à biblioteca pública; 

- promover acções relacionadas com a leitura que envolvam a 

comunidade escolar; 

- promover o contacto com diversos tipos de textos; 

- ensinar a consultar um livro; 

- promover a leitura autónoma de obras integrais; 

- promover jornadas literárias, fóruns de leitura, planos de leitura. 

Estes são alguns dos muitos percursos que o professor pode traçar para 

promover a motivação para a leitura nos seus alunos. 

 

2.7. O Plano Nacional de Leitura  

Surgiu, em 2006, como uma resposta governamental à preocupação com 

os níveis de iliteracia da população em geral e dos jovens em particular, tendo 

como objectivo central elevar os níveis de literacia dos portugueses e colocar o 

país a par dos nossos parceiros europeus. 
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Este plano apresenta inúmeras estratégias que fomentam o crescimento 

das aptidões nos domínios da leitura e da escrita e visa incutir hábitos de leitura a 

toda a população, desde a infância até à idade adulta. 

Foi instituído através da Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006 

(de 1/06/2006), com os seguintes objectivos:  

- promover a leitura, assumindo-a como factor de desenvolvimento 

individual e de progresso colectivo; 

- criar um ambiente social favorável à leitura; 

- criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais precisas 

para o desenvolvimento da leitura; 

- enriquecer as competências dos actores sociais, desenvolvendo a 

acção de professores e de mediadores de leitura, formais e informais; 

- consolidar e ampliar o papel da rede de bibliotecas públicas e da rede 

de bibliotecas escolares no desenvolvimento de hábitos de leitura; 

- atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e 

internacionais de avaliação de literacia. 

As principais acções que o Plano Nacional de Leitura (doravante 

designado por PNL) pretende fomentar consistem na promoção da leitura nos 

contextos mais variados, ou seja, no contexto escolar, familiar, em contextos 

sociais, nas bibliotecas públicas, entre outros, de forma a assegurar a interacção 

entre escolas e as restantes entidades. 

Assim, a existência do PNL está relacionada com o facto de a leitura ser 

um bem essencial para todos nós. 

De facto, “Para viver com autonomia, com plena consciência de si próprio 

e dos outros, para poder tomar decisões face à complexidade do mundo actual, 

para exercer uma cidadania activa, é indispensável dominar a leitura.” (Plano 

Nacional de Leitura, 2006). 

Deve-se ter consciência de que é graças ao domínio da leitura que 

conseguimos viver em sociedade e com alguma autonomia, acabando esta por 

ser uma competência fundamental que todos devemos possuir para podermos 

aprender, trabalhar e realizarmo-nos enquanto cidadãos.  
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Desta forma, alguns dos objectivos gerais que devem ser cumpridos 

relacionam-se, como é de esperar, com a promoção da leitura. Esta promoção 

deverá ser feita tendo em conta o ambiente em questão, as actividades que 

possam estimular os jovens para a leitura e os locais onde pode ser promovida. 

Torna-se pertinente referir que o PNL obedece a duas fases. 

Numa primeira fase, terá como referência os resultados dos estudos e as 

iniciativas bem sucedidas. Nesta fase, serão ainda postos em prática alguns 

programas, centrados nomeadamente na intervenção, na formação, em modelos 

de avaliação, em campanhas de comunicação e, por fim, na criação de estruturas 

de coordenação e acompanhamento.  

A segunda fase terá em conta todos os estudos realizados durante a 

primeira fase. No seu decurso, serão propostos novos objectivos, estudos e 

programas, para que o desenvolvimento da literacia e dos hábitos de leitura seja 

algo profundo. 

Segundo um estudo coordenado por Maria de Lourdes Lima Santos 

(2007), publicado no âmbito do Plano Nacional de Leitura e que pretendia estudar 

a leitura em Portugal, comparando-se os resultados obtidos em 1997 e em 2007, 

um primeiro dado a reter é o significativo recuo dos não -leitores, que se situam 

agora nos 5% face aos anteriores 12%. O mesmo estudo refere ainda que há um 

crescimento de leitores nos três suportes considerados (jornais, revistas e livros). 

Os jornais e revistas são os que têm maior percentagem de leitores (83% e 73%). 

Os livros têm uma percentagem de 57%.  

 De acordo com coordenadora do Plano Nacional de Leitura (Alçada, 

2007), em informação disponibilizados no site do JPN, na última década, os 

hábitos de leitura aumentaram 58% e os programas de incentivo à leitura terão 

contribuído efectivamente para essa melhoria.  

Os dados apresentados revelam uma diminuição considerável do número 

dos não -leitores. Paralelamente, permitem constatar que os leitores portugueses 

continuam a ver o livro como o suporte de leitura menos apetecível. 

Ainda segundo Isabel Alçada (2007), “Pegar num livro e ler. Este é um 

gesto que os portugueses começam a redescobrir. No entanto, é um hábito que 

ainda regista números baixos, relativamente aos restantes países. Relacionado 
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com o acto da leitura estão os níveis de literacia – compreensão e uso da 

linguagem de uma maneira geral.” 
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3.1. Introdução  

Neste capítulo, explicitaremos as opções metodológicas que orientaram o 

nosso estudo e apresentaremos o contexto em que se desenvolveu esta 

investigação, a fim de facilitar a compreensão da sua natureza e do seu 

desenvolvimento metodológico. 

Obviamente, as opções metodológicas feitas foram condicionadas pela 

necessidade de atingir os objectivos que propusemos para o nosso estudo e de 

encontrar resposta para as questões de investigação por nós formuladas. 

 

3.2. Caracterização do estudo  

Pretendíamos desenvolver um projecto que, aliando a teoria à prática, 

contribuísse para que os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico nele 

envolvidos melhorassem o seu desempenho, no que dizia respeito à motivação 

dos seus alunos para a leitura. Acreditamos que tínhamos boas razões para 

seleccionar esta temática, no actual contexto educativo português. 

Ao longo da minha actividade profissional como docente do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, deparei-me com alguns problemas na aprendizagem da língua 

portuguesa associados ao desenvolvimento de hábitos de leitura por parte dos 

alunos. De facto, para muitos alunos, a leitura é um sinal de aborrecimento, uma 

vez que a sociedade lhes oferece uma variedade infinita de formas de ocupar o 

tempo e de adquirir informação, sem precisarem de recorrer a esta.  

Apesar da forte concorrência dos media, consideramos a leitura como 

uma actividade essencial, a nível escolar e social. Esta continua a ser 

indispensável para aceder ao conhecimento e, através do seu tratamento, para 

construir a sociedade e os seus valores (Antão, 1997).  

Segundo Ana Benavente e a sua equipa (citados por Dionísio, 2000: 31), 

a prática da leitura deve ser vista como condição indispensável à “cidadania de 

acesso pessoal ao emprego, à cultura e à participação cívica”.  

A incapacidade de ler constitui um factor de exclusão social, já que afasta 

o indivíduo de uma participação activa e crítica na vida social.  

Segundo Dionísio (2000: 35), “Ler é um processo activo e criativo e 

também um constante juízo de valor.” 
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A sociedade espera que escola desenvolva nos alunos competências 

indispensáveis a uma boa qualidade de vida pessoal e social. Tal implica a 

aquisição e desenvolvimento de hábitos de leitura por parte dos mais jovens.  

A escola não é o único lugar de formação de leitores, mas espera-se que 

esta concretize uma grande parte das expectativas sociais relativas às 

capacidades e às práticas de leitura dos cidadãos, porque é neste contexto que a 

criança aprende a ler e este é um espaço de socialização privilegiado. 

Todos os agentes envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, com 

particular relevo para os professores, devem apostar na motivação dos alunos 

para a leitura, adoptando estratégias didácticas diversificadas nela centradas e 

desenvolvendo actividades em sala de aula que visem a sua promoção, em suma, 

criando ambientes que proporcionem e promovam o gosto pela leitura, sem que 

esta seja vista como uma imposição.  

Pennac (2002: 11) recorda que “O verbo ler não suporta o imperativo. É 

uma aversão que compartilha com outros: o verbo «amar» … o verbo «sonhar».” 

Acreditando que o gosto pela leitura desenvolvido pelos alunos está em 

grande parte associado às práticas dos professores, escolhemos a motivação 

para a leitura como um dos temas a abordar na nossa dissertação. 

Tratando-se de um projecto de dissertação que se insere na área 

científica da Supervisão, decidimos investir num programa de formação 

continuada para professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, orientado para a co-

construção reflexiva e crítica de práticas renovadas no âmbito da motivação para 

a leitura, por nós supervisionado. Mais concretamente, desenvolvemos, com duas 

professoras do 1º Ciclo do Ensino Básico, um projecto de 

formação/investigação/acção, que se fundamentava numa reflexão partilhada, 

consciente e crítica.  

A metodologia utilizada no nosso estudo inseria-se nos pressupostos da 

investigação qualitativa associada a um paradigma de investigação reflexiva. 

Deste contexto e do enquadramento teórico por nós traçado nos dois 

primeiros capítulos desta dissertação, saíram alguns pressupostos que se 

converteram na base deste estudo: 
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i) integrar a formação continuada de professores num processo de 

mudança e inovação, de forma a desenvolver competências de 

ensino/investigação imprescindíveis à auto-formação; 

ii) adoptar a construção e (re)construção de saberes, através da reflexão 

partilhada, integradas numa perspectiva reflexiva de procura de soluções para a 

resolução de problemas concretos; 

iii) promover a passagem do saber ao saber-fazer, como forma de 

garantir uma prática consciente e reflectida. 

 Consideramos que a investigação-acção, enquanto estratégia de 

formação, pode promover a prática da reflexão, contribuir para a mudança de 

atitudes e práticas e, no caso concreto do nosso estudo, fomentar uma maior 

consciencialização da importância da motivação para a leitura e de estratégias 

didácticas que permitam promovê-la junto dos alunos.    

Cremos que incentivar para a prática da reflexão e da investigação-acção 

pode proporcionar uma mudança no campo da educação em geral e das práticas 

desenvolvidas pelo professor, em particular. 

Acreditamos que estas têm de ser acompanhadas pelo desenvolvimento 

de trabalho colaborativo, envolvendo os professores, mas também os 

supervisores da sua formação. 

Estamos convictos de que um contexto de trabalho desta natureza 

favorecerá a consciencialização da importância da motivação dos alunos para a 

leitura – particularmente no 1º Ciclo do Ensino Básico –, bem como a adopção de 

estratégias mais adequadas a esta finalidade e a sua diversificação. 

Através do estudo a desenvolver, pretendíamos obter respostas para as 

questões de investigação que aqui relembramos: 

- De que forma um processo de supervisão reflexivo, crítico e colaborativo 

pode: 

 potenciar o desenvolvimento profissional do professor? 

 constituir-se como suporte de inovação e eficácia em práticas 

pedagógicas contextualizadas?  

Às nossas questões de investigação foram associados objectivos que 

pretendíamos atingir através do nosso estudo, a saber: 
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- Estudar o impacto de um programa de formação/investigação/acção na 

co-construção de práticas renovadas centradas na motivação para a leitura de 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

- Definir as linhas de orientação de uma formação continuada de 

professores direccionada para o desenvolvimento de competências que lhes 

permitam co-construir, numa perspectiva reflexiva e crítica, práticas inovadoras de 

motivação dos seus alunos para a leitura. 

 
3.3. Metodologia de investigação adoptada 

 

3.3.1. Paradigma investigativo  

A metodologia utilizada no nosso estudo insere-se nos pressupostos da 

investigação qualitativa associada a um paradigma de investigação reflexiva. 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, factos e 

locais que constituem objectos de pesquisa, para retirar desse convívio 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 

sensível (cf. Chizzotti, 2006). 

Logo, no âmbito do estudo qualitativo, o investigador começa por procurar 

os locais ou pessoas que possam ser objecto de estudo ou converter-se em 

fontes de dados, bem como indícios de como poderá proceder. Procura também 

determinar qual a possibilidade de realizar o estudo previsto. 

A selecção do problema ou da problemática de estudo depende de 

questões práticas, numa maior interligação entre teoria-prática e entre 

investigador-investigado.  

A investigação interpretativa tem como objectivo melhorar a prática 

individual, contribuindo para a descrição e compreensão de situações concretas. 

Logo, neste modelo de investigação, a teoria mantém uma relação constante e 

dinâmica com a prática. 

Segundo Bodgan e Biklen (1994: 16), a abordagem qualitativa “não é feita 

com o objectivo de responder a questões prévias ou de testar hipóteses, mas de 

compreender os comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação”. Estes dois autores consideram que o “objectivo dos investigadores 

qualitativos é o de melhor compreender o comportamento e experiência humanos 
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(….) tentam compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem 

significados e descrevem em que consistem estes mesmos significados” (ibidem). 

De acordo com estes mesmos autores (ibidem), este tipo de investigação 

apresenta cinco características essenciais: 

1º A fonte directa de dados é o ambiente natural, sendo o investigador o 

instrumento principal. O investigador investiga no local de estudo. 

2º A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são 

expressos em palavras, não em números. 

3º Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos. 

4º Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 

forma indutiva. Não recolhem dados ou provas para confirmar hipóteses. 

5º O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Os 

investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que lhes 

permitem ter em consideração as experiências do ponto de vista do informador. 

Destas afirmações podemos inferir que a investigação qualitativa se 

caracteriza, especificamente, por ser naturalista, descritiva, indutiva e 

interpretativa e por fazer do investigador o seu elemento principal. 

Na análise, a investigação qualitativa privilegia o caso singular e 

operações que não impliquem quantificação e medida (Pardal e Correia, 1995).  

Neste tipo de investigação, utilizam-se técnicas de observação 

experiencial, com o objectivo de recolher os dados no meio natural em que 

ocorrem (observação naturalista)  

De acordo com estas características, consideramos que o nosso estudo 

se enquadra na investigação qualitativa em educação, uma vez que nele se 

incluem as características acima indicadas: 

i) é naturalista, dado que procedemos à recolha de dados no ambiente 

“natural”, onde interagimos directamente com os intervenientes no estudo; 

ii) é descritiva, porque, nos dados recolhidos, incluímos descrições de 

observações e transcrições de gravações de áudio, notas de campo e 

documentos escritos; 
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iii) é holística, porque procurámos a compreensão do todo, da globalidade 

dos fenómenos observados. 

iv) é indutiva, dado que as regularidades, decorrentes da análise dos 

dados, nos levaram à compreensão dos factos, ou seja, a teorização foi-se 

desenvolvendo a partir da análise dos dados obtidos e da sua inter-relação; 

v) é interpretativa, porque procurámos conhecer as representações dos 

professores sobre a temática em estudo.  

 

3.3.2. Recurso à investigação-acção num contexto de supervisão clínica  

O cenário clínico diz respeito ao modelo de supervisão clínica 

desenvolvido, no final dos anos 50 do século passado, por M. Cogan, R. 

Goldhammer e R. Anderson (citados em Alarcão e Tavares, 2003: 24). Estes três 

investigadores sublinharam a insuficiência da observação e da discussão 

enquanto estratégias de formação, pelo que adoptaram um modelo que 

capacitasse o professor de acção própria. Enquanto agente dinâmico na sala de 

aula, o formando analisava, os fenómenos ocorridos posteriormente, em conjunto 

com o supervisor.  

A partir da análise das características do modelo, Alarcão e Tavares 

(2003) consideram-no mais adequado ao contexto da formação contínua do que 

ao da formação inicial.  

Pelas suas características, este cenário de supervisão afigurou-se-nos 

como um modelo pertinente e eficaz para a promoção da competência reflexiva 

dos professores – confirmando assim um dos princípios consagrados nos 

modelos mais recentes de formação de professores (cf. Alarcão e Tavares, 2003). 

No nosso estudo, associámos a supervisão clínica à investigação-acção, 

usada como estratégia de formação. 

O propósito inicial da investigação-acção – predominantemente 

psicossociológico e terapêutico – alargou-se a todas as ciências sociais e ganhou 

novos contornos, a partir da década de 70 do século passado. 

A realização da investigação social é um processo através do qual os 

professores podem concretizar a capacidade de questionamento crítico, devendo 

ser entendida, segundo Carr e Kemmis (citados em Lisita et al., 2001: 113), como 
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uma forma “de indagação auto-reflexiva que empreendem os participante de 

situações sociais com o intuito de melhorar a racionalidade e a justiça de suas 

próprias práticas, seu entendimento das mesmas e as situações dentro das quais 

têm lugar.”  

Existem várias definições de investigação-acção, consoante as diferentes 

correntes adoptadas, mas, independentemente da definição escolhida, há 

consenso no que se refere ao reconhecimento de duas características principais 

que a tornam adequada para aplicar à melhoria das práticas dos professores: 

pode ser realizada pelo próprio professor e permite lidar com um problema 

específico, numa situação determinada e com aplicação imediata ou a curto prazo 

dos seus resultados (cf. Alarcão e Moreira, 1997). 

Para além destas características, a investigação-acção apresenta uma 

grande flexibilidade de adaptação no decurso da sua implementação, pois surge 

como resposta à necessidade de um processo de reflexão, avaliação e inovação 

no âmbito do trabalho profissional. 

A definição mais popular de investigação-acção advém da corrente 

australiana e é atribuída a Stephen Kemmis e defendida por vários autores como  

(Carr e Kemmis, 1986) 

Essa definição de investigação-acção apresenta-a como uma “forma de 

questionamento auto-reflexivo levado a cabo por participantes em situações 

sociais (incluindo situações educativas), a fim de melhorar a racionalidade e 

justiça (coerência e satisfação) de (a) as suas situações/programas institucionais 

(e em última análise a sociedade) em que essas práticas se inserem.” (Alarcão e 

Moreira, 1997: 122). 

Numa outra corrente de investigação -acção, que associamos ao contexto 

europeu, norte-americano e canadiano, encontramos a definição de Elliot (1996), 

para quem a investigação-acção é um tipo de investigação bastante amplo, que 

deve ser controlado pelo professor e cujo critério principal é o estudo dos 

problemas práticos com vista à obtenção de resultados também eles práticos. 

Será o “estudo de uma situação social com vista a melhorar a sua qualidade“ 

(Elliot cit. in Alarcão e Moreira, 1997: 122).  
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A investigação-acção reúne um grupo de participantes com a finalidade de 

resolver um problema que afecta a sua acção profissional. Através dela, 

estabelece-se uma relação entre o investigador e os sujeitos, a fim de produzir 

uma mudança positiva.  

Chizzotti (2006) considera que um estudo de investigação-acção 

compreende as seguintes fases: 

- definição do problema,  

- formulação do problema,  

- implementação da acção,  

- execução da acção e sua avaliação, 

- continuidade da acção. 

Neste contexto, Alarcão e Tavares  (2003) consideram a investigação-

acção como uma metodologia de intervenção social cientificamente apoiada, que 

se desenrola segundo ciclos de planificação, acção, observação e reflexão: 

primeiramente, identifica-se o problema que se quer solucionar; de seguida, 

procede-se à sua caracterização e ao seu tratamento através da observação e da 

reflexão. 

 

3.3.3. Realização de um estudo de caso 

Segundo Yin (1993, 1994), o estudo de caso é um método/estratégia de 

investigação, utilizado no âmbito das Ciências Sociais. 

Para Merrian (citado em Bodgan e Biklen, 1994: 89), o estudo de caso 

consiste na observação detalhada de um contexto, de um indivíduo, de uma única 

fonte de documentos ou de um acontecimento específico. 

As características do estudo de caso definidas por De Bruyne e outros 

vão no mesmo sentido daquelas que Robert Yin propôs (cit. em Lessard-Hébert et 

al., 2005: 170): 

- o estudo de caso toma por objecto um fenómeno contemporâneo 

situado no contexto da vida real; 

- as fronteiras entre o fenómeno estudado e o contexto não estão 

nitidamente demarcadas; 

- o investigador utiliza fontes múltiplas de dados. 
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Bodgan e Biklen (1994: 89) comparam o estudo de caso a “um funil”: o 

início do estudo é a parte mais larga do “funil” e, à medida que se vai definindo a 

duração, o local e as pessoas a investigar, se conhece melhor o tema em estudo, 

os planos são modificados e as estratégias seleccionadas, a área em estudo vai 

sendo delimitada. É como se o “funil” se fosse “estreitando” e a área de trabalho 

fosse delimitada, sendo a recolha de dados e as actividades de pesquisa 

canalizadas para um determinado local, sujeitos, materiais, assuntos e temas. 

Para desenvolver o nosso projecto, optámos por um estudo de caso e, tal 

como referem os autores acima referidos, fomos “estreitando” todas as nossas 

hipóteses até escolhermos o tema, os intervenientes e o local de pesquisa. 

No nosso estudo, são visíveis algumas das características do estudo de 

caso: 

i) procedemos a um exame sistemático, detalhado, intensivo e interactivo, 

com a intenção de entender uma determinada situação, cujos contornos foram 

reconhecidos, quer pela investigadora, quer pelos participantes. 

ii) na nossa posição de investigadora, sentimos pouco controle sobre os 

acontecimentos, já que tínhamos alguma influência sobre o que acontecia, mas 

não podíamos controlar a multiplicidade de interacções que tiveram lugar no 

âmbito deste processo de formação; 

iii) ao longo do processo, fomos combinando a investigação com a 

formação; 

iv) os acontecimentos foram estudados no seu contexto real – as 

professoras na sala de aula/escola –, por as condições contextuais serem 

pertinentes para o estudo; recordamos que pretendíamos estudar a influência de 

um contexto formativo (associado à investigação-acção, à reflexão e ao trabalho 

colaborativo) no desenvolvimento profissional das duas professoras que 

participaram no nosso estudo. 

 

3.4. O programa de formação continuada supervisionado 

O nosso estudo centrou-se num programa de formação continuada por 

nós supervisionado, orientado para a promoção da motivação para a leitura de 
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alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico através do recurso a estratégias didácticas 

especificamente seleccionadas para esse fim e tão diversificadas quanto possível. 

 

3.4.1. O contexto 

O programa de formação foi levado a cabo numa escola agrupada do 

distrito de Aveiro, no ano lectivo de 2008/2009, e nele participaram duas 

professoras desta escola (onde a investigadora também lecciona).  

A escola era frequentada por 156 alunos repartidos por sete turmas e 

nela exerciam funções nove professores, incluindo uma professora do ensino 

especial e outra de apoio pedagógico, ambas sem turmas atribuídas. 

Possuía uma biblioteca integrada no Plano Nacional de Leitura, dispondo 

de uma grande diversidade de livros e de alguns recursos doutra natureza, que 

davam aos professores a possibilidade de diversificar as suas estratégias 

didácticas de abordagem da compreensão na leitura.  

Quase todas as salas estavam equipadas com um computador. Dispunha 

ainda de um leitor de CDs, um retroprojector, uma televisão, um leitor de DVD e 

uma fotocopiadora, entre outros recursos.  

Além das actividades lectivas, que decorriam entre as 9h e as 15h30m, 

eram oferecidas Actividades de Enriquecimento Curricular, até às 17h30m, 

incluindo: música, desporto, artes, inglês e apoio ao estudo. 

A Professora A leccionava o 4º Ano a uma turma constituída por 21 

alunos, com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos. Esta turma não 

revelava grandes dificuldades e mostrava-se muito motivada. Apenas dois alunos 

já tinham sido retidos no 1º Ciclo. É de salientar que dois desses alunos 

usufruíam do Ensino Especial e, por conseguinte, faziam um trabalho diferenciado 

do resto da turma.  

A Professora B não pôde desenvolver o seu trabalho no âmbito deste 

projecto numa turma própria, já que exercia funções de apoio. Portanto, levou a 

cabo as suas actividades numa turma atribuída a outra professora da escola. Esta 

turma era constituída por 24 alunos a frequentar o 4º Ano de Escolaridade, com 

idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos. Esta segunda turma mostrava-se 

menos motivada, o que nos parece estar relacionado com as suas características: 



Capítulo 3 – Metodologia de investigação 

101 

 

dela faziam parte 12 alunos que tinham sido retidos no 1º Ciclo, 3 alunos 

hiperactivos e 2 com défice de atenção (todos em tratamento médico), 8 alunos 

que usufruíam de apoio pedagógico acrescido e 2 para quem tinha sido elaborado 

um plano de recuperação. 

É de referir que os 8 alunos com apoio pedagógico acrescido revelavam 

algumas dificuldades a nível da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa. 

Apesar da agitação, a turma era activa e muito receptiva a novas 

actividades. 

 

3.4.2. O percurso formativo 

Desenvolvemos com estas duas professoras uma experiência de 

formação continuada: 

i) de natureza reflexiva,  

ii) com recurso à investigação-acção (como estratégia de formação); 

iii) implicando trabalho colaborativo; 

iv) centrada no desenvolvimento de competências que lhes permitissem 

motivar para a leitura os seus alunos e encontrar estratégias mais adequadas e 

mais diversificadas para o fazer. 

Tendo por base os objectivos definidos para o nosso estudo, formulámos 

os seguintes objectivos para a formação: 

1. Contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores, desenvolvendo neles uma atitude reflexiva e investigava perante o 

exercício das suas funções docentes. 

2. Promover o trabalho colaborativo para a co-construção de práticas 

inovadoras. 

3. Promover atitudes reflexivas nos professores em relação às suas 

práticas. 

O percurso formativo desenvolveu-se em quatro etapas, que apelidámos 

de fases e cuja calendarização apresentamos no Quadro 2. 
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Fases De Setembro de 

2008 a Janeiro de 

2009 

Fevereiro de 2009 De Fevereiro de 2009 a 

Março de 2009 

0    

1    

2    

3    

4    

 
Quadro 2 – Calendarização do percurso formativo 

 

Consultando o quadro apresentado, constatamos que o programa de 

formação continuada incluía cinco fases. 

 

3.4.2.1. Preparação da formação 

Na Fase zero, que correspondeu ao momento de preparação da 

formação, foram criadas as condições necessárias para implementar o programa 

de formação continuada por nós supervisionado. 

Com essa finalidade em vista, reunimos, de modo informal, com as 

professoras envolvidas na formação por nós supervisionada, apresentámos o 

projecto e aferimos com elas alguns conceitos fundamentais para a realização do 

estudo, nomeadamente no que se referia à sua participação.  

Explicitámos os papéis de todos os intervenientes no processo de 

formação e clarificámos a intenção de seguir os princípios éticos da investigação, 

nomeadamente a condição de voluntariado e a consciência de que, num estudo 

deste tipo, o anonimato dos participantes é absolutamente garantido (cf. Bogdan e 

Biklen, 1994). 

Procedemos à elaboração de vários documentos indispensáveis à 

concretização do programa de formação: 
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- guiões para as entrevistas que pretendíamos fazer às duas professoras, 

uma antes de darmos início ao programa de formação (ver Anexo 1) e outra após 

o termos concluído (ver Anexo 2), a fim de identificar e caracterizar as suas 

representações sobre diversos aspectos da problemática do nosso estudo que 

seriam contemplados no seu decurso; é de realçar que, mais tarde, procedemos à 

transcrição dessas entrevistas, após a sua realização (Anexos 3 e 4); 

- uma grelha de observação de aulas (ver Anexo 5), destinada a 

identificar e caracterizar situações de abordagem didáctica da motivação para a 

leitura em aulas por elas leccionadas. 

Em Outubro de 2008, fizemos a entrevista inicial a ambas as professoras, 

de modo a recolhermos as suas representações prévias sobre a problemática que 

iria ser trabalhada ao longo da formação e procedemos à respectiva transcrição 

(Anexo 3). 

Procedemos, igualmente, ao primeiro ciclo de observações de aulas, a 

fim de identificarmos e caracterizarmos as linhas gerais do desempenho das duas 

professoras no que dizia respeito à motivação dos seus alunos para a leitura. 

Para isso, preenchemos grelhas de observação para as duas aulas por elas 

leccionadas antes de darmos início ao programa de formação continuada (ver 

Anexo 6). 

Tendo procedido a uma análise sumária dos dados recolhidos nesta fase, 

foi-nos possível elaborar um perfil (sumário) das duas professoras – em termos de 

representações e de desempenho (ver Anexo 7), que nos permitiu construir um 

plano de formação continuada que fosse de encontro às suas reais necessidades. 

  

3.4.2.2. Fase 1 – Sessões teórico-práticas 

Nesta fase, que ocorreu logo após o primeiro ciclo de observação de 

aulas, realizámos duas sessões de formação, em que, conjuntamente com as 

duas formandas, reflectimos sobre: 

- o papel da supervisão, da reflexão e do trabalho colaborativo no 

desenvolvimento profissional dos professores; 

- o lugar da Escola na formação de leitores; 

- estratégias de motivação para a leitura. 
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Estas duas primeiras sessões de formação antecederam a concepção, 

implementação e avaliação dos projectos de investigação-acção levados a cabo 

pelas duas professoras em formação. 

Nos anexos desta dissertação, incluímos: 

- as planificações destas duas sessões de formação e respectivos 

materiais de apoio e notas de campo que tomámos no seu decurso, na qualidade 

de formadora (ver Anexos 8 e 9); 

- as reflexões escritas apresentadas pelas duas professoras em 

formação, após as duas sessões (ver Anexo 10). 

 

3.4.2.3. Fase 2 – Concepção dos projectos de investigação-acção  

Nesta fase, supervisora e formandas definiram em conjunto o plano de 

trabalho a desenvolver em cada turma, de acordo com as características das 

mesmas. 

Começámos por reflectir, com as professoras, acerca dos “pontos fortes e 

fracos” relativos ao seu desempenho em motivação dos alunos para a leitura, 

identificados a partir dos dados recolhidos durante o primeiro ciclo de 

observações (Anexo 7). 

De seguida, em conjunto com as duas formandas, tomámos decisões 

relativas a estratégias de motivação para a leitura a utilizar em cada turma e 

delineámos actividades que permitissem operacionalizar essas estratégias. 

 

3.4.2.4. Fase 3 – Implementação dos projectos de investigação-acção 

Esta fase implicou momentos de observação de aulas leccionadas pelas 

duas formandas (por parte da investigadora/supervisora), tendo em conta o plano 

de trabalho delineado na fase anterior. 

Incluiu também momentos de reflexão individual e conjunta sobre as 

situações de motivação para a leitura identificadas nas aulas leccionadas e as 

estratégias nelas utilizadas, com base nas grelhas de observação preenchidas 

pela supervisora. 

Pretendíamos ajudar as duas colegas em formação a “reconhecer e 

identificar fenómenos; apreender relações e causas; ser sensível às reacções dos 
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alunos; pôr problemas e verificar soluções; reconhecer objectivamente a 

informação, organizá-la e interpretá-la; situar-se criticamente face aos modelos 

existentes; realizar a síntese entre a teoria e a prática.” (Estrela, 1994: 58). 

Críamos que, deste modo, seria possível levá-las a melhorar o seu 

desempenho, no que dizia respeito à motivação dos alunos para a leitura e à 

adequação e diversificação das estratégias didácticas utilizadas com essa 

finalidade (cf. Anexos 11 e 12). 

Por conseguinte, a partir da análise crítica das grelhas de observação 

preenchidas para cada aula leccionada pelas professoras em formação (Anexo 

13), procedia-se, conjuntamente, à planificação das aulas seguintes, procurando 

ultrapassar as lacunas detectadas (cf. Anexo 14). 

É de destacar a importância do diálogo neste momento do programa de 

formação. Como refere Idália Sá-Chaves, “todos devem ser envolvidos na 

construção dos projectos e das actividades, na acção, na reflexão e no diálogo 

que permite dar voz ao pensamento e abrir-se ao outro” (2007a: 10). 

 
3.4.2.5. Fase 4 – Avaliação do programa de formação/investigação/acção 

Quando terminámos a implementação do programa de formação, 

procedemos à sua avaliação através de entrevistas feitas às duas professoras em 

formação, cujos protocolos foram transcritos (Anexos 3 e 4). 

Os dados recolhidos a partir destas entrevistas permitiram-nos identificar 

a evolução das suas representações em relação a diversos aspectos da 

problemática abordada no nosso estudo. 

 

 

3.5. Procedimentos de recolha de dados 

 

3.5.1. Relativos às representações 

A fim de identificar e caracterizar as representações das duas professoras 

em formação, recorremos a uma metodologia de inquérito por entrevista. 

A entrevista representa uma das técnicas básicas para a recolha de 

dados. 
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Segundo Menga (2005: 34), a grande vantagem da entrevista sobre 

outras técnicas “é que ela permite a captação imediata e corrente da informação 

desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados 

tópicos.” 

Para Zago (2005: 298), a entrevista apoia-se “em outros recursos cuja 

função é completar informações e ampliar ângulos de observação e a condição de 

produção de dados”. 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1992: 192), os métodos de entrevista 

são caracterizados por um “contacto directo entre o investigador e o seu 

interlocutor e por uma fraca directividade por parte daquele”. 

A entrevista destina-se a obter outras informações para complementar os 

dados obtidos através de outras técnicas de observação. Moser e Kalton (cit. in 

Bell, 1997: 118) descrevem a entrevista como uma conversa entre um 

entrevistador e um entrevistado com o objectivo de extrair determinada 

informação. 

No nosso estudo, recorremos à entrevista semi-estruturada, que 

apresenta as seguintes características: 

- assenta num guião previamente preparado; 

- não requer que as questões sejam apresentadas por uma ordem rígida; 

- admite um elevado grau de liberdade na exploração das respostas 

dadas; 

- permite um tratamento sistemático dos dados. 

As entrevistas feitas às duas professoras em formação foram gravadas e 

os respectivos protocolos foram transcritos (ver Anexos 3 e 4). 

A cada uma delas foi feita uma entrevista inicial, que permitiu identificar e 

caracterizar as suas representações prévias sobre: 

- o papel desempenhado pela supervisão no desenvolvimento profissional 

dos professores; 

- a importância da participação em projectos de formação continuada 

centrados na reflexão sobre as práticas e na co-construção de conhecimento para 

o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores; 
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- a importância da motivação para a leitura no desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura em alunos dos primeiros anos de 

escolaridade; 

- estratégias didácticas a utilizar na motivação para a leitura de alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico. 

Ambas responderam também a uma entrevista final, que permitiu recolher 

dados relativos às suas representações sobre estes mesmos tópicos após a sua 

participação no programa de formação continuada por nós supervisionado. 

 

3.5.2. Relativos ao desempenho em motivação dos alunos para a leitura 

Segundo De Ketele (cit. in Damas e De Ketele, 1985: 11), observar é um 

processo que inclui “atenção voluntária e a inteligência, orientado por um 

objectivo terminal ou organizador e dirigido para dele recolher informações“. 

Este processo requer atenção/concentração e um domínio do acto de 

observar. Quem observa, fá-lo por alguma razão e observa com alguma 

finalidade. A definição de objectivos ajuda a delimitar o campo e a unidade de 

observação.    

Antes de se iniciar um processo de observação, é necessário definir 

objectivos que permitam a construção de um projecto de observação, que implica 

necessariamente a delimitação do campo de observação e a definição da unidade 

da observação. Quanto mais abrangente for a observação, menos fiáveis e 

correctos serão os resultados.  

A observação será um objectivo a procurar ou uma atitude a desenvolver: 

aprender a observar, desenvolver o sentido da observação. Poderá ser 

considerada como método pedagógico: “observação é um processo pedagógico 

que consiste em pôr o aluno em contacto com os objectos que vão, pela 

percepção directa, permitir a apreensão imediata dos dados” (Beslay in Lafon, 

1969, cit. in Damas e De Ketele, 1985: 12). 

A observação naturalista é referenciada no paradigma interpretativo. 

Surge como uma “observação do comportamento dos indivíduos nas 

circunstâncias da sua vida quotidiana” (Estrela, 1994: 45). Para Henry (cit. in 
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Estrela, 1994: 46), “a observação naturalista é o estudo de um fenómeno no seu 

meio natural”. 

Segundo Estrela (1994: 30), a observação pode ainda ter formas e meios 

de observação distintos. A forma como o observador actua na observação pode 

ser dividida em participante e não participante, distanciada ou participada, 

intencional (ou orientada) e espontânea. 

Na observação participante, o próprio investigador é o principal 

instrumento de observação: “o investigador pode compreender o mundo social do 

interior, pois partilha a condição humana dos indivíduos que observa” (Lessard-

Hébert et al., 2005: 155). Neste sentido a observação tem por objectivo recolher 

dados (sobre acções, opiniões ou perspectivas) aos quais um observador exterior 

não teria acesso. 

No nosso estudo, optámos pela observação directa e participante, que é 

definida por Iturra (1986:149) como “o envolvimento directo que o investigador de 

campo tem com o grupo social que estuda, dentro dos parâmetros das próprias 

regras do grupo”. 

 Esta interacção observador-observado serviu-nos para a observação das 

aulas, permitindo a identificação das estratégias didácticas de motivação dos 

alunos para a leitura utilizadas pelas duas professoras em formação.  

 

3.6. Instrumentos de recolha de dados 

 

3.6.1. Relativos às representações 

Como já foi referido, tivemos de elaborar guiões para as duas entrevistas. 

A fim de ser possível comparar as representações iniciais e as 

representações finais das duas professoras, ambos incluíam blocos de questões 

consagrados aos seguintes tópicos: 

- papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos professores; 

- motivação para a leitura e desenvolvimento de competências em 

motivação para a leitura nos primeiros anos de escolaridade; 

- promoção da motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua 

portuguesa. 
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Para além disso, o guião para a entrevista inicial incluía um bloco de 

questões consagradas à recolha de dados para proceder à caracterização das 

duas professoras, em termos pessoais e profissionais (ver Anexo 1) e o relativo à 

entrevista final, um bloco de questões destinadas à avaliação do programa de 

formação (ver Anexo 2). 

 

3.6.2. Relativos ao desempenho em motivação dos alunos para a leitura 

Para recolhermos dados relativos ao desempenho das professoras no 

que dizia respeito à motivação dos seus alunos para a leitura, recorremos a uma 

grelha de observação de aulas construída para este efeito (Anexo 5), na qual 

destacamos os seguintes aspectos: 

- Caracterização da aula observada, incluindo dados que permitem 

identificar o professor observado, os alunos e o contexto em que a aula decorreu; 

- Estratégias e actividades centradas na motivação para a leitura, secção 

que compreendia parâmetros que permitiam identificar momentos de motivação 

dos alunos para a leitura ocorridos no decurso da aula observada e caracterizá-

los tendo em conta coordenadas temporais e espaciais, intervenientes e seus 

papéis, acções por eles realizadas e recursos utilizados; 

- Caracterização do tipo de estratégias utilizadas pelo professor e sua 

justificação, tendo em conta a tipologia apresentada na fundamentação teórica do 

nosso estudo (com base em Sá, 2008); 

- Justificação da caracterização feita. 

 
3.7. Procedimentos de análise dos dados 

A análise dos dados foi de tipo interpretativo e assentou na análise de 

conteúdo. 

Segundo Yin (1994), as fontes de evidência a que recorremos prendem-

se com a análise de documentos produzidos no âmbito da investigação: 

protocolos de entrevistas e documentos decorrentes de um processo de 

observação de tipo directo e participante.  

Através dos processos de análise de dados adoptados, procurámos 

conhecer as representações dos participantes e compreender as suas intenções e 

as suas acções em relação ao tema em estudo. 
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Era nossa intenção verificar a mudança ou evolução das representações 

e práticas dos professores ligadas à motivação para a leitura de alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. 

Na análise e interpretação dos dados relativos às representações, 

adoptámos os seguintes procedimentos: 

- a partir da análise das respostas dadas pelas duas professoras à 

entrevista inicial, procedemos à sua caracterização e traçámos o seu perfil inicial 

em termos de representações; 

- a partir da análise das respostas dadas pelas duas professoras à 

entrevista final, traçámos o seu perfil final em termos de representações. 

De seguida, comparámos os perfis inicial e final de cada professora, 

procurámos identificar e caracterizar a evolução das suas representações e 

determinar em que medida esta se relacionava com aspectos do programa de 

formação continuada por nós supervisionado.  

Na análise e interpretação dos dados relativos ao desempenho, 

adoptámos os seguintes procedimentos: 

- a partir das grelhas de observação por nós preenchidas para as aulas 

leccionadas pelas professoras antes de se dar início ao programa de formação, 

traçámos um perfil inicial de cada uma, referindo os seus pontos fortes e fracos 

em termos de motivação dos alunos para a leitura; 

- com base nas grelhas de observação preenchidas para as aulas 

leccionadas pelas professoras durante a implementação do programa de 

formação, traçámos um perfil final de cada uma delas, referindo os seus pontos 

fortes e fracos em termos de motivação dos alunos para a leitura; 

- de seguida, procedemos à análise comparativa do perfil inicial e final de 

cada uma das professoras, para identificar e caracterizar as alterações ocorridas 

e relacioná-las com aspectos do programa de formação continuada por nós 

supervisionado. 

Posteriormente, cruzámos os resultados da análise e interpretação dos 

dados relativos às representações com os resultados da análise e interpretação 

dos dados relativos ao desempenho.  

Deste modo, foi possível tirar conclusões sobre: 
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 - o papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos professores; 

- o papel do trabalho colaborativo como suporte de inovação e eficácia 

em práticas pedagógicas contextualizadas; 

- a valorização da motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua 

portuguesa e a diversificação de estratégias. 

Pudemos, igualmente, apresentar sugestões pedagógico-didácticas sobre 

estes três aspectos essenciais do nosso estudo. 
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4.1. Introdução 

Neste capítulo, apresentamos a análise e interpretação dos dados 

relativos às representações das duas professoras envolvidas no programa de 

formação continuada por nós supervisionado. 

Recordamos que estes dados foram recolhidos a partir dos seguintes 

instrumentos: 

- uma entrevista inicial, realizada antes de darmos início ao programa de 

formação, que também nos permitiu proceder à caracterização das duas 

professoras; 

- uma entrevista final, que encerrou o programa de formação continuada 

por nós supervisionado; 

- as reflexões produzidas pelas duas professoras no decurso do 

programa de formação e que se referem às aprendizagens feitas nas sessões de 

formação e ao seu desempenho  relativo à motivação dos seus alunos para a 

leitura nas aulas leccionadas no âmbito do nosso estudo; 

- notas de campo por nós redigidas durante as sessões do programa de 

formação. 

Por conseguinte, neste primeiro momento, vamos apresentar 

essencialmente a análise das respostas dadas pelas duas professoras envolvidas 

no nosso programa de formação às duas entrevistas a que foram submetidas. 

Recorreremos aos outros dados recolhidos para esclarecer algumas dúvidas e/ou 

aprofundar observações feitas. 

Na apresentação desta análise, quando precisarmos de citar as palavras 

das duas professoras, recorreremos a siglas para nos referirmos à origem dos 

dados recolhidos. 

Assim: 

- a entrevista inicial será designada pela sigla EI, à qual juntaremos a 

letra A ou B, consoante a professora em questão, e um número relativo à 

intervenção referida; logo, por exemplo, EIA1 corresponde a Entrevista 

Inicial/Professora A/Intervenção 1; 

- a entrevista final será designada pela sigla EF, à qual também 

juntaremos a letra A ou B, consoante a professora em questão, e um número 
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relativo à intervenção referida; logo, por exemplo, EFB3 corresponde a Entrevista 

Final/Professora B/Intervenção 3; 

- as reflexões produzidas pelas duas professoras serão designadas pela 

sigla Ref, à qual juntaremos um número que indicará a ordem de elaboração da 

reflexão e a letra A ou B, consoante a professora em questão; logo, por exemplo, 

Ref1A corresponde a Reflexão1/Professora A; 

- as notas de campo relativas às sessões de formação serão designadas 

pela sigla Notc seguida por um número que corresponde à sessão de formação 

no decurso da qual as elaborámos; assim, Notc1 designa uma nota tirada durante 

a primeira sessão do programa de formação. 

Recordamos também que esta análise foi feita em três fases distintas: 

- na primeira fase, traçámos os perfis iniciais das professoras em 

formação; 

- na segunda, traçámos os seus perfis finais; 

- na terceira, procedemos à análise comparativa dos perfis iniciais e finais 

das professoras em formação, procurando determinar se tinha havido alterações, 

em que consistiam estas e que relação poderiam ter com o programa de 

formação continuada por nós supervisionado em que tinham estado envolvidas. 

Através desta análise, procurámos identificar e caracterizar as 

representações das duas professoras relativamente aos seguintes temas: 

1. Papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos 

professores; 

2. Importância da motivação para a leitura e do desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura nos primeiros anos de escolaridade;  

3. Promoção da motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua 

portuguesa. 

É de referir que:  

- no guião da entrevista inicial, inserimos um primeiro bloco temático 

compreendendo questões destinadas a caracterizar as duas professoras; 

- no guião da entrevista final, inserimos um último bloco temático que 

incluía questões orientadas para a avaliação do programa de formação 

continuada por nós supervisionado. 
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4.2. Perfis iniciais das professoras em termos de representações  

  

4.2.1. Perfil inicial da Professora A  

 

4.2.1.1. Sua caracterização 

Esta professora tinha 52 anos de idade.  

Tinha obtido a sua formação académica e profissional através da 

frequência do curso do Magistério Primário.  

Contava 30 anos de serviço. Tinha leccionado durante um ano nos 

Cursos de Adultos (Ensino Recorrente) e os restantes a crianças a frequentar o 1º 

Ciclo do Ensino Básico. 

Era professora do quadro de escola e, no ano lectivo de 2008/09, 

leccionava o 4º Ano de Escolaridade. 

 

4.2.1.2. Representações relativas ao papel da supervisão no 

desenvolvimento profissional dos professores 

Na sua resposta à primeira questão deste bloco da entrevista inicial, em 

que se pretendia saber qual a importância que atribuía ao seu envolvimento nesta 

formação para o seu desenvolvimento profissional, a Professora A referiu que era 

importante a troca de experiências entre colegas, porque tal poderia conduzir a 

uma melhoria das práticas pedagógicas. Segundo a mesma “É muito bom haver 

trocas de experiências entre colegas, o que só vai contribuir para melhorar as 

práticas pedagógicas e assim de uma forma lúdica conseguir conquistar os 

nossos pequenos leitores.” (EIPA26). 

No que dizia respeito às expectativas que tinha em relação ao programa de 

formação em que iria participar, admitiu sentir-se um pouco confusa e curiosa, 

porque nunca tinha estado envolvida em nada do género, mas declarou que 

considerava que essa experiência a iria ajudar a melhor motivar os seus alunos 

para a leitura. A Professora A admitiu que não “sabia reconhecer algumas das 

estratégias apontadas como motivação para a leitura” e reconheceu ter muitas 

preocupações com o funcionamento da língua e interpretação: “Faço algumas 
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actividades que acho que são motivação para a leitura… mas não sei se são.” 

(NotCA1). 

Podemos inferir destas respostas que a Professora A demonstrava 

alguma apreensão em relação a este tipo de formação, mas estava receptiva à 

troca de experiências com os colegas, para conseguir atingir os seus objectivos e 

se sentir realizada com o seu trabalho.  

Na primeira reflexão escrita, a Professora A escreveu que esse esforço 

lhe permitiria “fazer chegar a minha mensagem da melhor maneira possível” 

(RefA1). 

 

4.2.1.3. Representações relativas à motivação para a leitura nos primeiros 

anos de escolaridade 

A Professora A considerava muito importante que a motivação para a 

leitura fosse promovida nos primeiros anos de escolaridade, porque é a partir 

deste nível que se começam a formar os futuros leitores.  

Neste contexto, atribuía um papel de relevo à escola e ao professor do 1º 

Ciclo do Ensino Básico.  

Relativamente ao papel desempenhado pelo professor, via-o como um 

modelo: “através das indicações que vamos dando estamos a contribuir para que 

no futuro os alunos sejam bons leitores” (EIA12). 

Numa das suas reflexões críticas, reconhece “a importância do 

aperfeiçoamento de técnicas e da sua avaliação reflexiva para um incremento 

positivo dos resultados” (Ref1). 

Daqui podemos inferir que a Professora A reconhecia a importância da 

motivação para a leitura e estava consciente da influência da reflexão sobre as 

práticas utilizadas e receptiva à co-construção de novas estratégias. 

 

4.2.1.4. Representações relativas à motivação para a leitura no âmbito do 

ensino da língua portuguesa 

Relativamente a este aspecto, a Professora A admitia ter dificuldade em 

motivar os seus alunos para a leitura. 
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Considerava ainda que a desmotivação dos alunos em relação à leitura, 

mesmo nos primeiros anos de escolaridade, decorria do recurso habitual às novas 

tecnologias, que os desviariam da sua prática. 

Pensava que a escola onde leccionava reunia as condições necessárias 

para estimular o gosto dos alunos pela leitura. O mesmo acontecia com a 

comunidade em esta se inseria, na medida em que possuía um pólo de leitura e 

havia bibliotecas municipais a poucos quilómetros. 

É de destacar que se mostrou capaz de referir algumas actividades que 

levava a cabo com os seus alunos para os motivar para a leitura. Inquirida sobre 

as estratégias e meios que utilizava para motivar os seus alunos para a leitura, 

referiu:  

- idas à biblioteca para requisitar livros; 

- utilização de histórias vividas ou imaginadas pelos próprios alunos, de 

acordo com os seus interesses;  

- realização de pesquisa em grupo; 

- recurso a várias modalidades de leitura (leitura individual, diagonal, 

diferenciada e recreativa ou lúdica). 

A partir destas respostas, podemos inferir que a professora não 

questionava as estratégias e os meios a que recorria para motivar os seus alunos 

para a leitura. Antes atribuía as dificuldades que sentia neste domínio a factores 

externos à escola, tais como o desenvolvimento da tecnologia associada à 

informação e à comunicação, que ofereceria muitas alternativas aliciantes aos 

alunos. 

 

4.2.1.5. Síntese das principais linhas do perfil inicial da Professora A 

Com base na análise de dados acima apresentada, podemos afirmar que 

esta professora considerava que: 

- a formação supervisionada iria contribuir para a troca de experiências 

entre a supervisora e as formandas e também para melhorar as suas práticas; 

- era importante motivar para a leitura os alunos dos primeiros anos de 

escolaridade; no entanto, não explicitou as razões que a levavam a ter esta 

opinião; 



Capítulo 4 – Análise e interpretação dos dados relativos às representações das professoras 

120 

 

- a escola do 1º Ciclo do Ensino Básico e, sobretudo, o professor da 

turma tinham uma grande responsabilidade neste contexto; na sua opinião, o 

professor seria um modelo de leitor para os seus alunos; 

- a escola em que exercia a sua actividade docente e o meio em que a 

esta estava inserida reuniam as condições necessárias para promover a 

motivação dos jovens alunos para a leitura. 

Perante as actividades referidas pela professora, na entrevista inicial, 

para promover a leitura junto dos seus alunos, podemos considerar que utilizava 

as seguintes estratégias de motivação para a leitura (Sá, 2008): 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, já que refere que levava os 

seus alunos à biblioteca para requisitarem livros, utilizava histórias vividas ou 

imaginadas pelos alunos na sua sala de aula e os fazia pesquisar em grupo; 

  - Variar as experiências de leitura dos alunos, dado que recorria a vários 

tipos de leitura tais como: leitura individual; leitura diagonal; leitura diferenciada, 

leitura recreativa ou lúdica. 

Constatámos ainda que as suas expectativas em relação ao programa de 

formação continuada por nós supervisionado não pareciam muito claras. 

No entanto, é de referir a importância que atribuía ao trabalho 

colaborativo dos professores para a melhoria das suas práticas, nomeadamente 

no que se referia à motivação dos seus alunos para a leitura. 

 

4.2.2. Perfil inicial da Professora B 

  

4.2.2.1. Sua caracterização 

Esta professora tinha 53 anos de idade.  

Tinha obtido a sua formação académica e profissional através da 

frequência do curso do Magistério Primário. Mais tarde, tinha completado a sua 

formação académica com uma Licenciatura em Língua Portuguesa pela 

Universidade Aberta. 

Contava 28 anos de serviço, tendo sempre leccionado no 1º Ciclo do 

Ensino Básico.  
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Era professora do quadro de escola e, no ano lectivo de 2008/09, não 

tinha turma atribuída, por estar destacada como avaliadora e professora de apoio 

pedagógico. 

Desenvolveu o projecto numa turma do 4º Ano de Escolaridade da escola 

a cujo quadro pertencia. 

 

4.2.2.2. Representações relativas ao papel da supervisão no 

desenvolvimento profissional dos professores 

Na sua resposta à primeira questão deste bloco da entrevista inicial, em 

que se pretendia saber qual a importância que atribuía ao envolvimento nesta 

formação para o seu desenvolvimento profissional, a Professora B referiu que era 

muito importante o trabalho em equipas, que o associava a trocar ideias e que, na 

sua opinião, poderia contribuir para uma melhoria das práticas: “O trabalho 

colaborativo, logo considero ser importante este tipo de trabalho.” (EIB28). 

No que dizia respeito às expectativas que tinha em relação ao programa 

de formação em que iria participar, declarou pretender “adquirir mais 

conhecimentos, partilhar, adquirir, contribuir… no fundo e partilhar 

conhecimentos.” (EIB29). 

Em relação ao contributo da participação no programa de formação 

continuada proposto para a motivação dos seus alunos para a leitura, a 

professora apenas sentia alguma apreensão por não ter turma, mas estava 

convicta de que iria conseguir motivar os alunos com os quais iria trabalhar. 

Podemos inferir destas respostas que a Professora B se mostrava 

receptiva a esta formação e ao trabalho colaborativo, não referindo 

concretamente o papel da supervisão.  

De facto, na primeira reflexão escrita, a Professora B afirmou que esta 

formação “me irá auxiliar na aplicação de diferentes estratégias e a ser uma 

melhor profissional e mais reflexiva e a trabalhar colaborativamente para a 

melhoria das práticas pedagógicas.” (Ref1B). 
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4.2.2.3. Representações relativas à motivação para a leitura nos primeiros 

anos de escolaridade 

A Professora B considerava muito importante que a motivação para a 

leitura fosse promovida nos primeiros anos de escolaridade, embora referisse que 

não poderia falar concretamente do 1º Ano, porque nunca tinha leccionado nesse 

ano de escolaridade.  

Em relação aos outros anos de escolaridade ligados ao 1º Ciclo do 

Ensino Básico, considerava que tentava desenvolver trabalho que pudesse levar 

os alunos a adquirir hábitos de leitura e escrita, até porque ela própria se assumia 

como alguém que gostava muito de ler: “Tento incentivá-los, faço com que 

venham à biblioteca da escola.” (EIB8). 

Esta professora atribuía um papel de relevo à escola e ao professor do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, neste contexto: “Porque é a base para formar novos 

leitores”. (EIB9). 

 Quando lhe foi perguntado se lhe parecia que, se os alunos não 

adquirissem nesta idade o gosto pela leitura, teriam dificuldade em o adquirir mais 

tarde, a professora não concordou na totalidade e deu o seu exemplo pessoal, 

declarando que, quando era mais nova, nunca tinha tido acesso fácil a livros e ela 

própria tinha criado hábitos de leitura. Por outro lado, referiu que, na sociedade 

actual, o acesso aos livros estava muito facilitado: “há muitas bibliotecas nas 

escolas, há bibliotecas itinerantes, municipais e portanto para ler nem é preciso 

comprar livros, podem simplesmente ser requisitados.” (EIB12). 

De qualquer forma, a Professora B defendia que se devem criar hábitos 

de leitura o mais cedo possível, porque dessa forma se adquire mais 

conhecimento e cultura e se pode desenvolver mais competências em 

compreensão na leitura e em produção escrita. 

Relativamente ao papel desempenhado pelo professor, referiu que este 

poderia “ser o condutor de todo esse processo” (EIB13). 

Podemos inferir que a Professora B reconhecia a importância da 

motivação para a leitura e de formar leitores, porque, na sua opinião, a leitura 

seria uma forma de adquirir mais cultura e, consequentemente, mais 

competências para a vida. Paralelamente, contribuiria para o desenvolvimento de 
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competências em comunicação escrita (abrangendo as vertentes da 

compreensão e da produção). 

 

4.2.2.4. Representações relativas à motivação para a leitura no âmbito do 

ensino da língua portuguesa 

Relativamente a este aspecto, a Professora B admitiu não sentir muitas 

dificuldades em motivar os seus alunos para a leitura, embora tivesse referido 

que, para as crianças provenientes de um meio socioeconómico mais 

desfavorável, que não têm livros nem computadores em casa, poderia ser um 

pouco mais difícil. 

No entanto, considerava que poderia contribuir para atenuar essas 

diferenças, no que dizia respeito aos seus alunos, visto que tinha por hábito levá-

los à biblioteca para requisitarem livros. 

Nessa situação, competiria ao professor “ajudá-los a escolher os livros 

mais adequados para a sua idade, de acordo com os seus gostos, porque nem 

sempre têm a percepção do que é mais adequado para eles” (EFB16). 

Na perspectiva desta professora, a motivação para a leitura não seria 

muito difícil de desenvolver, desde que os alunos fossem bem orientados pelo 

respectivo professor. 

Em relação às estratégias/actividades a que recorria para a promoção da 

leitura referiu actividades como: caça às palavras, identificação de palavras que 

se repetem num texto e as idas à biblioteca. Referiu ainda que os materiais a que 

mais recorria eram histórias. 

Considerava que a escola onde leccionava reunia as condições 

necessárias para estimular o gosto dos alunos pela leitura. O mesmo acontecia 

com a comunidade em que esta se inseria, na medida em que possuía um pólo 

de leitura e havia bibliotecas municipais a poucos quilómetros. 

A partir destas respostas, podemos inferir que a Professora B se 

preocupava em motivar os seus alunos para a leitura e afirmar que a biblioteca é 

referida como o grande suporte para essa motivação.  
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4.2.2.5. Síntese das principais linhas do perfil inicial da Professora B 

Com base na análise de dados anteriormente apresentada, podemos 

afirmar que esta professora considerava que: 

- o programa de formação continuada em que ia participar poderia 

contribuir para desenvolver trabalho colaborativo envolvendo a supervisora e as 

duas formandas e,  desse modo, para  melhorar as suas  práticas pedagógicas; 

- era importante motivar os alunos para a leitura desde os  primeiros anos 

de escolaridade, embora considerasse que o facto de não serem motivados muito 

cedo não os impediria de virem a ser bons leitores no futuro; 

- cabia ao professor do 1º Ciclo um papel essencial neste contexto, como 

orientador das leituras a fazer pelos alunos. 

- o facto de os alunos poderem ser oriundos de meios sociais mais 

desfavorecidos não constituiria um problema, desde que se desenvolvesse na 

escola actividades que promovessem o seu gosto pela leitura; 

- o meio em que a sua escola estava inserida reunia as condições 

necessárias para promover a motivação dos jovens alunos para a leitura. 

Referiu algumas estratégias/actividades que desenvolvia com os seus 

alunos e que relacionava com a motivação para a leitura: idas à biblioteca para 

requisitar livros e acompanhamento dos alunos na escolha dos livros, que 

poderemos relacionar com a estratégia Rodear os alunos de um universo de 

leitura. Quanto aos materiais, mencionou a utilização de histórias. 

Constatámos que as suas expectativas em relação ao programa de 

formação continuada por nós supervisionado pareciam muito claras: gostaria de 

desenvolver trabalho de uma forma colaborativa.  

Na sua reflexão relativa ao trabalho desenvolvido na primeira sessão de 

formação, escreveu o seguinte: “Gostaria que este tipo de trabalho que fizemos 

hoje fosse de forma continuada e não tivesse como objectivo formação mas sim 

um trabalho colaborativo na preparação de aulas, mesmo que fosse de anos 

diferentes pois assim estamos sempre aprender.” (RefB1).   

 Consideramos importante referir a importância que esta professora 

atribuiu ao trabalho colaborativo dos professores na melhoria das suas práticas, 

nomeadamente no que se refere à motivação dos seus alunos para a leitura. 
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4.3. Perfis finais das professoras  

 

4.3.1. Perfil final da Professora A  

 

4.3.1.1. Representações relativas ao papel da supervisão no 

desenvolvimento profissional dos professores 

Da análise de dados feita, depreendemos que a Professora A conhecia 

os princípios da supervisão e os seus objectivos. 

De facto, na primeira sessão do nosso programa de formação continuada, 

no momento em que fizemos um levantamento das representações das 

professoras em relação ao conceito de supervisão, registámos as seguintes 

observações da Professora A.  

“Supervisão é: 

- Orientar;  

- Ajudar e não inspeccionar; 

- Ajudar a reflectir.” (Notc1). 

Por outro lado, quando questionada sobre se, no seu dia-a-dia, fazia 

supervisão, a Professora A respondeu prontamente: “faço-o com os meus 

alunos.” (Notc1). 

À pergunta O que é ser um professor reflexivo? Esta professora 

respondeu sem hesitação: “Pensar no que fez, como fez e como poderá fazer.”, 

(Notc1). No entanto, admitiu sentir muitas dificuldades em fazer reflexão, 

principalmente por escrito. 

Esta professora considerou também que a participação neste programa 

de formação tinha sido uma oportunidade de renovar práticas, referindo ainda que 

“Com o passar dos anos há uma tendência para cairmos um pouco na rotina.” 

(EFA25). 

Referiu ainda a partilha de ideias ocorrida durante o programa de 

formação, que, na sua opinião, tinha conduzido a aprendizagem, e salientou o 

facto de ter havido troca de impressões entre as três pessoas envolvidas, ou seja, 

as duas formandas e a supervisora.  
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Nas suas palavras, a supervisão e a partilha de ideias tinham contribuído 

para o seu desenvolvimento a nível profissional, dando particular relevo, neste 

contexto, à observação de aulas por parte da supervisora do programa: “A colega 

[formadora] assistiu a duas aulas e identificou alguns pontos fracos no que se 

refere ao recurso a estratégias de motivação dos alunos para a leitura e 

reconheço a importância do aperfeiçoamento (...).” (RefA1). 

Em suma, para esta professora o desenvolvimento profissional atingido 

através da sua participação neste programa de formação continuada parecia 

restringir-se às estratégias de motivação para a leitura e pensava ter conseguido 

atingi-lo durante esta formação. 

 

4.3.1.2. Representações relativas à motivação para a leitura nos primeiros 

anos de escolaridade 

No que diz respeito a este tema, a Professora A continuava a considerar 

importante a motivação dos alunos para a leitura nos primeiros anos de 

escolaridade e afirmava que o professor “deve estar preparado e esta formação 

deve servir para saber como os motivar” (EFA6). 

Podemos retirar das afirmações da professora a ideia de que a 

preocupação com a motivação dos seus alunos para a leitura era uma constante.  

No entanto, podemos também inferir que sentia falta de preparação neste 

domínio. Por exemplo, na segunda sessão do nosso programa de formação, 

quando trabalhámos com as professoras sobre estratégias/actividades que 

poderiam motivar os seus alunos para a leitura, apresentámos um documento 

relativo a diversos tipos de textos que poderiam ser utilizados e a professora 

referiu que não conhecia os textos pela designação referida (Notc2). 

             Também discutimos várias estratégias centradas na motivação para a 

leitura (Sá, 2008) e esta professora admitiu utilizar algumas dessas estratégias e 

outras não: “Eu costumo ter livros na minha sala de aula, mas não tenho 

propriamente biblioteca de turma.” (Notc2). 

Daqui podemos inferir que, de facto, à Professora A faltava alguma 

informação sobre esta temática, que lhe permitiria reflectir sobre as suas práticas, 

com o intuito de as renovar e melhorar. 
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Na terceira sessão do programa de formação, centrada na reflexão sobre 

as estratégias/actividades utilizadas nas primeiras aulas leccionadas no seu 

âmbito e o seu sucesso, a Professora A considerou que tinha atingido os seus 

objectivos e referiu que tinha havido “motivação para a leitura; todos perceberam 

as ideias principais da história e que ficaram com noção que a brincar também se 

aprende e que ler é um prazer e uma necessidade” (RefA2). 

Na última sessão de formação, em que o programa proposto foi avaliado 

em termos do seu contributo para o desenvolvimento profissional dos 

participantes, a Professora A admitiu que este tinha contribuído para a levar a 

desenvolver estratégias/actividades diferentes: “percebi que há muitas maneiras 

de os motivar e se calhar a que fazia até era a mais errada.” (EFA23). 

 

4.3.1.3. Representações relativas à motivação para a leitura no âmbito do 

ensino da língua portuguesa 

Em relação a este tema, a Professora A afirmou que, inicialmente, tinha 

uma ideia errada do que era a motivação para a leitura: “para mim motivar era 

fazer com que eles compreendessem o texto” (EFA13). 

Significa isto que esta professora reconheceu que, antes de se dar início 

à formação por nós supervisionada, tinha dificuldade em distinguir 

estratégias/actividades de motivação para a leitura das centradas no 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. 

Afirmou também que a participação neste programa de formação 

continuada a tinha ajudado a compreender melhor o que estava em jogo na 

motivação para a leitura nos primeiros anos de escolaridade. 

Assim, reconheceu que “nem sempre é fácil motivar os alunos” (Ref3A) e 

que “se calhar a maneira que utilizava até era a mais errada” (EFA23). 

É de referir que, nas suas respostas à entrevista final, a Professora A não 

deu exemplos de estratégias que agora usava visando motivar os seus alunos 

para a leitura.  

No que diz respeito a este aspecto, teremos de nos centrar na análise do 

desempenho desta professora, em termos de motivação para a leitura, na 

observação das aulas que leccionou no âmbito da formação. 
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Considerava que a escola de cujo quadro fazia parte se encontrava muito 

bem equipada, no que dizia respeito a recursos que poderiam ser utilizados na 

motivação dos alunos para a leitura e que, naquele momento, havia uma mais-

valia na comunidade: a biblioteca na Sede do Agrupamento, recém-inaugurada. 

Avaliou de forma muito positiva a reacção dos alunos às actividades 

desenvolvidas. Por exemplo, numa das suas reflexões, a propósito de uma 

actividade levada a cabo numa aula por si leccionada, escreveu o seguinte: “Os 

alunos empenharam-se de tal forma que utilizaram todos os intervalos para 

preparar a dramatização.” (RefA2). 

 

4.3.1.4. Representações relativas ao impacto do programa de formação 

Nas suas respostas ao bloco temático final desta entrevista, a Professora 

A caracterizou, da seguinte forma, a formação em que se tinha envolvido: “curta, 

ligeira, interessante e sem ser maçadora.” (EFA27). Admitiu que o seu receio 

inicial de que a formação fosse demasiado longa e pouco interessante se dissipou 

ao fim de pouco tempo. 

No que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional, esta professora 

referiu que o facto de ter estado envolvida neste programa de formação 

continuada lhe tinha permitido compreender quão importante era o trabalho em 

equipa para os professores e para a renovação das suas práticas.  

No que dizia respeito mais especificamente à motivação para a leitura 

nos primeiros anos de escolaridade, considerou que o programa tinha contribuído 

para a ajudar a encontrar estratégias/actividades para melhor motivar os seus 

alunos para a leitura. 

Em relação aos aspectos do programa de formação que poderiam ser 

melhorados, afirmou que este poderia ter sido um pouco mais longo, embora 

considerasse que já lhe tinha permitido compreender muitos aspectos desta 

problemática sem se tornar cansativo. 
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4.3.1.5. Síntese das principais linhas do perfil final da Professora A 

Tendo em conta a análise de dados acima apresentada, podemos afirmar 

que, após a conclusão do programa de formação continuada em que esteve 

envolvida, a Professora A: 

- considerava que a supervisão não devia ser vista como uma inspecção, 

mas sim como uma forma de orientar e auxiliar os professores no seu 

desenvolvimento profissional; 

- considerava também que um dos objectivos da supervisão seria 

melhorar o desempenho profissional dos professores;  

- atribuía importância ao trabalho colaborativo desenvolvido durante o 

programa de formação e à partilha de opiniões que o tinha acompanhado, em 

termos de promoção do seu desenvolvimento profissional; 

- admitia que, inicialmente, tinha concepções erradas acerca das 

estratégias/actividades a adoptar na motivação dos seus alunos para a leitura, 

tendo reconhecido que o trabalho que desenvolvia nas suas aulas se centrava 

sobretudo no desenvolvimento de competências em compreensão na leitura; 

- também considerava difícil motivar os alunos para a leitura, se as 

estratégias utilizadas não fossem interessantes e diversificadas; mas é de 

salientar que não referiu, de forma clara, que novas estratégias utilizava no fim da 

formação; 

- avaliou o programa de formação de uma forma muito positiva, afirmando 

que tinha contribuído para o seu desenvolvimento profissional, na medida em que 

a tinha levado a reflectir sobre as suas práticas centradas na motivação dos 

alunos para a leitura, a confrontá-las com outras propostas e a construir novas 

estratégias/actividades, juntamente com os restantes participantes na formação. 

 

4.3.2. Perfil final da Professora B  

 

4.3.2.1. Representações relativas ao papel da supervisão no 

desenvolvimento profissional dos professores 

Relativamente a este tema, a Professora B considerou importante ter 

participado nesta formação, porque tinha havido uma troca de opiniões e uma 
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reflexão conjunta. Afirmou “ter gostado muito pela partilha, pela reflexão, pela 

aprendizagem em comum” (EFB24). 

No que se refere ao conceito de supervisão, na primeira sessão do 

programa de formação continuada proposto, a Professora B afirmou que 

implicava:  

“- Estar a par de tudo; 

- Assistir;  

- Ter conhecimentos; 

- Ver por cima de…; 

- Estar além de… ter uma visão mais alargada; 

- Coordenar os trabalhos de outros elementos de forma a interligá-los.” 

(Notc1).   

Pela afirmação apresentada, parece-nos que a Professora B conhecia os 

principais objectivos e funções da supervisão. 

À pergunta O que é ser um professor reflexivo?, esta professora 

respondeu: “Ir ao encontro dos alunos, por isso às vezes pensamos fazer uma 

coisa e fazemos outra,… olho para a cara deles e mudo logo o que tinha 

pensado.” (Notc1). Assim, consideramos que a professora tentava adaptar o seu 

plano de aula de acordo com a forma como os alunos reagiam às actividades por 

si propostas. 

Segundo a opinião das professoras e em especial da Professora B, esta 

primeira sessão foi muito teórica. De facto, a propósito desta sessão, a Professora 

B afirmou sem hesitações que queria “coisas práticas pouca teoria” (Notc1). 

Em nossa opinião, é esta desvalorização da teoria que, por vezes, cria 

algumas dificuldades no desempenho dos professores. Consideramos que é 

essencial possuir algum conhecimento teórico, para podermos construir projectos 

que contribuam para o desenvolvimento profissional do professor e uma melhoria 

do desempenho do aluno, correspondendo, neste caso concreto, a uma maior 

motivação dos alunos para a leitura. 

Ainda nas palavras da Professora B, a supervisão, a partilha de ideias, a 

reflexão e a aprendizagem em comum contribuíram para o seu desenvolvimento a 

nível profissional: “Comecei por tomar conhecimento do resultado da observação 
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feita às minhas aulas e constatei que ainda tenho muito que aprender referente à 

motivação para a leitura (…) nunca tive formação para diferenciar o que é ou não 

motivação para a leitura “ (Ref1B).  

Na reflexão relativa à primeira sessão do programa de formação 

continuada em que participou, escreveu: “Esta sessão foi muito teórica, mas 

penso que futuras sessões permitirão aquisição de estratégias para a existência 

de práticas inovadoras na motivação para a leitura.” (Ref1B). 

Deste registo, podemos inferir que a professora considerava que o 

desenvolvimento profissional que poderia obter através da participação neste 

programa de formação se restringiria ao contacto com novas estratégias de 

motivação para a leitura e ao recurso a estas. 

Um registo retirado da sua última reflexão escrita confirma a nossa 

observação: “Relativamente ao meu percurso nesta formação tenho a considerar 

que obtive evolução tanto na aquisição de conhecimentos como na aplicação de 

estratégias na motivação para a leitura” (Ref3B). 

 

4.3.2.2. Representações relativas à motivação para a leitura nos primeiros 

anos de escolaridade 

No que diz respeito a este tema, a Professora B continuava a considerar 

importante a motivação dos alunos para a leitura nos primeiros anos de 

escolaridade. 

Na sua opinião, o professor e a escola do 1º Ciclo do Ensino Básico 

tinham um papel primordial a desempenhar neste contexto: “Porque é nesta idade 

que se criam raízes para haver uma motivação para quando forem maiores e 

porque no 1º ciclo se pode diversificar o tipo de textos e o professor tem como 

função orientar os alunos a procurarem diferentes tipos de textos e livros.” 

(EFB4). 

Daqui podemos inferir que esta professora revelava preocupação em 

motivar os seus alunos para a leitura e considerava que o papel do docente é 

orientar os alunos na escolha das leituras mais adequada à sua faixa etária e 

gostos pessoais. Daí decorria o seu hábito de ajudar os seus alunos a escolher 

livros para ler. 
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Observámos ainda uma mudança de atitude da Professora B 

relativamente ao recurso a estratégias de motivação dos alunos para a leitura.  

Assim, na segunda sessão do programa de formação proposto, a 

propósito de algumas estratégias utilizadas por outro colega, esta professora 

comentou: “Eu vi um colega que todas as sextas feiras, os livros que os miúdos 

levam para casa apresentam à turma, têm de fazer tipo de um resumo, ou apenas 

referir as expressões que gostaram mais ou menos, as personagens… não é 

nada muito rígido. Eu ao princípio achava uma perda de tempo, nem percebia o 

objectivo daquilo, agora vejo que é muito interessante há uma partilha de 

experiências de leitura. (Notc2B). 

No final de cada aula observada, fazíamos uma reflexão informal “depois 

da acção“ e em cada sessão da formação dedicávamos um momento a fazer um 

balanço das preocupações e dúvidas das professoras e à reflexão sobre como “foi 

feito e como poderia ter sido feito”. Consideramos que, desta forma, contribuímos 

para promover a prática reflexiva, levando as nossas formandas a expor e 

examinar as suas teorias práticas - cada uma para si, para a colega e para a 

supervisora – e ainda a analisar e discutir novas estratégias . 

  

4.3.2.3. Representações relativas à motivação para a leitura no âmbito do 

ensino da língua portuguesa 

Em relação a este tema, a Professora B tomou consciência de que, antes 

da sua participação no programa de formação continuada por nós supervisionado, 

utilizava essencialmente estratégias/actividades centradas no desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura: “Na primeira aula que dei embora 

fizesse alguma coisa para a motivação depois canalizei tudo para a compreensão 

da leitura, porque eu fazia o percurso ao contrário, ou seja achava que a 

compreensão da leitura é que os ia motivar. Agora percebo que o caminho é 

inverso.” (EFB11). 

Na nossa opinião, o caminho poderá não ser exactamente o inverso, mas é 

importante que a professora tenha reconhecido a excessiva importância que 

atribuía a estratégias didácticas centradas no desenvolvimento de competências 
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em compreensão para a leitura em detrimento das de motivação para a leitura e 

que se sentisse capaz de fazer a distinção.   

Ao reflectir sobre a sua terceira aula por nós observada, a Professora B 

considerou que a sua atitude tinha sido diferente, já que se tinha centrado mais no 

recurso a estratégias/actividades de motivação para a leitura e menos nas 

centradas no desenvolvimento de competências em compreensão na leitura: 

“Com estratégias adequadas acho que se consegue motivar os alunos para a 

leitura.” (Notc3B). Ao mesmo tempo, admitiu ter conseguido separar com 

facilidade umas estratégias das outras (RefB3). 

Admitiu ainda não ter sentido muitas dificuldades em motivar os alunos 

para a leitura, à medida que a formação avançava, “até porque os alunos estavam 

bem preparados e verifiquei que já usavam as tarefas propostas com alguma 

frequência” (RefB2). 

Convém relembrar aqui que esta docente não tinha turma atribuída e que 

trabalhou com alunos de outra colega, que estavam a frequentar o 4º Ano de 

Escolaridade.   

Na entrevista final, a professora referiu algumas actividades que tinha 

realizado para promover a motivação nos alunos por nós associados a variadas 

estratégias centradas na motivação para a leitura: 

- utilizou diferentes tipos de textos (narrativo e instrucional), que lhe 

permitiram recorrer à estratégia Variar as experiências de leitura dos alunos;   

- recorreu a gravuras relacionadas  com o texto  e forneceu partes do texto 

aos alunos para que o voltassem a formar de novo, o que associámos à 

estratégia Promover a partilha de experiências de leitura.  

Considerava que a escola de cujo quadro fazia parte se encontrava muito 

bem equipada, em termos de possibilidades de motivação dos alunos para a 

leitura, e que, naquele momento, havia uma mais-valia na comunidade: a 

biblioteca na Sede do Agrupamento, recém-inaugurada. 
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4.3.2.4. Representações relativas ao impacto do programa de formação 

Nas suas respostas ao bloco temático final desta entrevista, a Professora 

B caracterizou da seguinte forma, a formação em que se tinha envolvido: “Muito 

produtiva e sem grandes burocracias que muitas vezes as formações acabam por 

ser muito cheias de papéis, esta foi leve entrei para aprender e também para 

contribuir para que pudesses desenvolver o teu trabalho e valeu a pena.” 

(EFB26). 

Na nossa perspectiva, comparando as respostas dadas à entrevista inicial 

e à entrevista final, esta professora esteve sempre receptiva a este tipo de 

formação: considerou, desde o início, que iria ser uma mais-valia para o seu 

desenvolvimento profissional e, no final, parecia ter confirmado as suas 

expectativas. 

Afirmou ainda que esta formação a tinha ajudado a tomar maior 

consciência das diferenças entre estratégias de compreensão e de motivação 

para a leitura, que nem sempre conseguia distinguir anteriormente, referindo que 

“há estratégias que partem da compreensão da leitura e que proporcionam a 

motivação para a leitura, outras vezes é ao contrário.” (Notc4).  

Considerou que a mesma a tinha ajudado a diversificar mais o tipo de 

estratégias didácticas utilizadas para motivar os seus alunos para a leitura. 

Em relação aos aspectos do programa de formação que poderiam ser 

melhorados, afirmou que não via necessidade de o fazer: “Gostei muito mesmo. 

Eu acho que esteve muito bem da forma que foi orientada.” (EFB33) 

Podemos inferir que a professora considerou a formação importante e 

adequada às suas expectativas e necessidades. 

 

4.3.2.5. Síntese das principais linhas do perfil final da Professora B 

Tendo em conta a análise de dados acima apresentada, podemos afirmar 

que a Professora B: 

 - considerava que um dos objectivos da supervisão é melhorar o 

desempenho profissional dos professores e que compete ao supervisor ter uma 

visão mais alargada das questões educativas e coordenar os trabalhos  de todos 

os elementos de forma a interligá-los; 
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- atribuiu muita importância ao trabalho colaborativo desenvolvido durante 

o programa de formação, associando-o à partilha e à reflexão, que conduzem a 

uma aprendizagem conjunta; considerou como aspecto negativo o facto de ele só 

existir em contextos de formação e não de uma forma mais espontânea entre os 

professores; 

- considerava que, inicialmente, tinha algumas  concepções erradas 

acerca das estratégias didácticas a adoptar na motivação dos seus alunos para a 

leitura e reconheceu que as actividades que realizava nas suas aulas se 

centravam sobretudo no desenvolvimento de competências em compreensão na 

leitura; 

- não considerou difícil motivar os alunos para a leitura, em parte por eles 

já terem alguns hábitos de trabalho relacionados com este aspecto; no entanto, 

declarou que não podia tirar conclusões muito precisas, já que não tinha podido 

dar continuidade nos trabalhos por não ser titular da turma com que trabalhou no 

decurso do programa de formação; 

- avaliou o programa de formação frequentado de uma forma muito 

positiva, afirmando que tinha contribuído para o seu desenvolvimento profissional, 

na medida em que a tinha levado a reflectir sobre as suas práticas orientadas 

para a motivação dos alunos para a leitura, a confrontá-las com outras propostas 

e a construir novas estratégias/actividades, juntamente com os restantes 

participantes na formação. 

 

4.4. Análise comparativa do perfil inicial e do perfil final das professoras 

Esta fase da análise dos dados permitiria identificar e caracterizar as 

alterações ocorridas relativamente às representações dos professores envolvidos 

nesta formação e relacioná-las com o trabalho por nós desenvolvido no decurso 

do programa de formação continuada. 

Nela utilizámos como material de base o perfil inicial e o perfil final das 

duas professoras por nós traçados. 

 

 

 



Capítulo 4 – Análise e interpretação dos dados relativos às representações das professoras 

136 

 

4.4.1. Resultados relativos à Professora A 

De seguida, iremos fazer uma análise comparativa do perfil inicial e do 

perfil final da Professora A. 

 

4.4.1.1. Representações relativas ao papel da supervisão no 

desenvolvimento profissional dos professores 

No Quadro 3, apresentamos informação relativa à comparação do perfil 

inicial e do perfil final da Professora A no que se refere à importância da 

participação num programa de formação continuada supervisionado para o 

desenvolvimento profissional dos professores. 

 

SUBCATEGORIAS PERFIL INICIAL PERFIL FINAL 

Papel atribuído à supervisão 

no desenvolvimento 

profissional dos professores  

A resposta da professora não 

foi clara. 

Não foi possível determinar de 

que forma via o contributo da 

supervisão para o 

desenvolvimento profissional 

dos professores. 

Passou a associar o papel da 

supervisão à partilha de 

opiniões e troca de informação 

entre os elementos envolvidos 

na formação. 

Expectativas em relação ao 

programa de formação 

proposto 

Manifestava alguma 

dificuldade em compreender o 

contributo que o programa de 

formação poderia ter para o 

seu desenvolvimento 

profissional. 

Receava que a formação 

viesse a prolongar-se 

demasiado no tempo e 

exigisse muito trabalho. 

Considerou que o programa de 

formação não tinha sido muito 

exigente em termos de 

trabalho, nem demasiado 

longo. 

Referiu que a formação tinha 

sido interessante e tinha 

contribuído para o seu 

desenvolvimento profissional, 

sobretudo em relação à 

motivação dos seus alunos 

para a leitura. 

Importância do trabalho 

colaborativo 

Esperava que o programa de 

formação promovesse a troca 

de experiências entre os 

participantes. 

Considerou que o programa 

tinha contribuído para a troca 

de ideias e a partilha entre os 

participantes (supervisora e 

formandas). 
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Contributo do programa de 

formação para a renovação 

das suas práticas centradas 

na motivação dos alunos 

para a leitura 

Considerava que, nas suas 

aulas, recorria a estratégias de 

motivação para a leitura, mas 

que esta formação poderia 

sempre contribuir para uma 

renovação dessas estratégias.  

Afirmou que utilizava poucas 

estratégias de motivação para 

a leitura e mais de 

desenvolvimento de 

competências em 

compreensão na leitura.  

Considerou que a sua 

participação neste programa 

de formação tinha contribuído 

para a ajudar a fazer esta 

distinção e a procurar 

diversificar mais as suas 

práticas. 

 
Quadro 3 – Alteração das representações da Professora A relativas ao papel da supervisão 

no desenvolvimento profissional dos professores 

 

Pela análise feita, podemos inferir que a Professora A: 

- inicialmente, não estava muito motivada para participar no programa de 

formação proposto e que até se sentia um pouco apreensiva, receando que 

viesse a ser pouco interessante; 

- no final do programa de formação continuada em que participou, 

considerou a formação recebida como muito interessante e importante para o seu 

desenvolvimento profissional, porque lhe teria aberto novas perspectivas em 

termos do seu contributo para a motivação dos alunos para a leitura. 

De facto, a Professora A afirmou que a formação frequentada a tinha feito 

reflectir acerca do seu percurso profissional no campo da motivação para a leitura 

e reconheceu que nem sempre é fácil motivar os alunos e que, por vezes, se cai 

numa “rotina” (Ref3A). 

Na sua opinião, a participação no programa de formação por nós 

supervisionado, em termos de trabalho colaborativo, foi positiva também porque 

“houve um diálogo aberto e troca de experiências com as colegas” (Ref3A).  

A partir do quadro apresentado, podemos constatar que a Professora A: 

- inicialmente, não tinha o hábito de desenvolver trabalho colaborativo e 

esperava que a participação no programa de formação continuada proposto a 

ajudasse a desenvolver competências nesse domínio; 
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- uma vez concluída a formação, reconheceu que esta tinha contribuído 

para integrar esta componente nos seus hábitos de trabalho. 

Consideramos que a professora valorizou a troca de experiências entre 

os intervenientes: “Trocávamos impressões as três uma dizia uma coisa, outra e 

recolhíamos ideias.” (EFA25). 

Do quadro apresentado, podemos igualmente inferir que a sua noção de 

trabalho colaborativo se referia apenas a situações pontuais de troca de 

experiências, opiniões e ideias acerca de estratégias a desenvolver. 

A partir do quadro apresentado, podemos constatar que as 

representações da Professora A em relação ao programa de formação que 

frequentou, à importância do trabalho colaborativo e às práticas centradas na 

motivação para a leitura se modificaram bastante e de uma forma positiva. 

Consideramos que estes progressos podem ser uma consequência da 

supervisão colaborativa por nós desenvolvida neste projecto de formação 

continuada de professores, que levou todos os participantes (supervisora e 

formandas) a reflectir, de forma individual e conjunta, sobre as suas práticas e 

formas de as renovar.  

 

4.4.1.2. Representações relativas à motivação para a leitura nos primeiros 

anos de escolaridade 

No Quadro 4, apresentamos informação relativa à comparação dos perfis 

inicial e final da Professora A relativamente à importância da motivação dos 

alunos para a leitura nos primeiros anos de escolaridade. 

 

SUBCATEGORIAS PERFIL INICIAL PERFIL FINAL 

Importância da promoção da 

motivação para a leitura nos 

primeiros anos de 

escolaridade  

Considerava essencial 

promover a motivação para a 

leitura no 1º Ciclo do Ensino 

Básico.  

Confirmou e reforçou a sua 

concepção inicial. 

Papel da Escola e do 

professor  

A Escola tem um papel muito 

importante a desempenhar na 

promoção da motivação para a 

leitura nos primeiros anos de 

Confirmou as suas 

representações iniciais sobre 

este tópico. 
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escolaridade. 

O principal agente neste 

contexto é o professor, que 

deverá servir de modelo de 

leitor aos seus alunos. 

 

Reconheceu que o professor 

necessitava de formação neste 

domínio. 

Dificuldades sentidas na 

motivação dos alunos para a 

leitura 

Sentia dificuldade em motivar 

os seus alunos para a leitura. 

Atribuía essas dificuldades a 

causas externas ao contexto 

escolar. 

Afirmou já não sentir 

dificuldades. 

Reconheceu que o professor 

tem um papel de relevo na 

motivação dos seus alunos 

para a leitura através das 

estratégias/actividades a que 

recorre nas suas aulas. 

 
Quadro 4 – Alteração das representações da Professora A relativas à importância da 

motivação para a leitura nos primeiros anos de escolaridade 
 

Da leitura do quadro acima, podemos inferir que a Professora A, mesmo 

antes do início do programa de formação continuada em que participou, já atribuía 

grande importância à motivação dos alunos para a leitura. No entanto, a 

participação no programa por nós supervisionado permitiu-lhe redefinir os 

contornos dessa problemática.  

Assim, antes de se dar início à formação, considerava que o professor 

servia de modelo e que o seu papel, em termos de motivação para a leitura, se 

resumia a dar algumas indicações aos alunos: “Somos o modelo para os alunos e 

através da observação e das indicações que vamos dando estamos a contribuir 

para que no futuro os alunos sejam bons leitores.” (EIA12). O seu perfil final 

revela-nos que passou a considerar ser necessária preparação/formação para 

que o professor possa efectivamente motivar os seus alunos para a leitura. 

Em relação às dificuldades para motivar os alunos para a leitura, admitiu 

que as sentia antes da formação, mas que, depois de a ter concluído, estas se 

tinham dissipado. 

Por outro lado, nota-se uma mudança de atitude interessante 

relativamente a este tópico. 

Assim, nas suas respostas à entrevista inicial, atribuiu a responsabilidade 

por essas dificuldades sobretudo à sociedade de informação em que vivemos, 
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que desvia os alunos da leitura devido à diversidade de actividades alternativas 

que lhes propõe, algumas das quais se relacionam com as TIC.  

No final da formação, constatou que sentia menos dificuldades em 

motivar os alunos e comentou que estes se mostraram muito motivados e 

empenhados: “O desafio que me foi colocado é interessante e ajuda-me a 

compreender de que forma posso utilizar a motivação no âmbito da leitura.” 

(Ref1A).  

Podemos verificar algumas mudanças no comportamento da professora, 

se tomarmos em linha de conta a seguinte observação inserida numa das suas 

reflexões escritas: “Eles às vezes iam à biblioteca buscar livros, levavam para 

casa muitas vezes eu nem sabia se tinham lido ou não, nunca me tinha ocorrido 

que podia utilizar isso na aula e foi muito interessante até eu descobri livros que 

não conhecia.” (Ref4A). 

Podemos constatar que a professora passou a preocupar-se com o 

recurso a novas estratégias por ter reconhecido que a motivação dos alunos para 

a leitura dependia bastante do trabalho que desenvolvia com eles e não tanto da 

diversidade de actividades alternativas a que estes poderiam ter acesso no 

contexto extra-escolar, como tinha referido inicialmente.  

Pensamos que as alterações observadas nas representações da 

Professora A relativas à motivação para a leitura nos primeiros anos de 

escolaridade decorreram da sua participação no nosso programa de formação 

continuada, dado que este incidiu, entre outros aspectos, sobre a importância da 

motivação para a leitura na formação de leitores, o papel da escola na promoção 

da motivação para a leitura e estratégias de motivação para a leitura. 

 

4.4.1.3. Representações relativas à motivação para a leitura no âmbito do 

ensino da língua portuguesa 

No Quadro 5, apresentamos informação relativa às alterações ocorridas 

nas estratégias adoptadas pela Professora A para motivar os seus alunos para a 

leitura no âmbito do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, tendo em conta o 

perfil inicial e o perfil final por nós traçados. 

 



Capítulo 4 – Análise e interpretação dos dados relativos às representações das professoras 

 

141 

 

SUBCATEGORIAS PERFIL INICIAL PERFIL FINAL 

Estratégias utilizadas para 

motivar os alunos para a 

leitura   

A professora referiu 

essencialmente estratégias 

relacionadas com o rodear os 

alunos de um universo de 

leitura, como por exemplo: 

requisitar livros, manusear 

livros e  recurso a diversas 

modalidades de leitura. 

Depois da formação, a 

professora adoptou as 

seguintes estratégias 

didácticas de motivação para a 

leitura orientadas para fazer 

variar as suas experiências de 

leitura (por exemplo, utilizando 

diferentes tipos de texto) e 

ainda para promover a partilha 

da leitura (através do recurso a 

diferentes modalidades de 

leitura e à dramatização de 

textos). 

Meios utilizados para 

motivar os alunos para a 

leitura   

Referiu a utilização da 

biblioteca escolar apenas para 

os alunos requisitarem livros 

para leitura autónoma em 

casa. 

 Referiu o gravador, o manual 

e diversos tipos de livros que 

os alunos foram buscar à 

biblioteca. 

 
Quadro 5 – Alteração das representações da Professora A relativas à operacionalização da 

motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua portuguesa 

 

A partir do quadro acima apresentado, podemos concluir que, após a sua 

participação no programa de formação continuada proposto, a Professora A 

revelava uma maior preocupação com a diversificação de estratégias de 

motivação para a leitura. 

Interrogamo-nos sobre se o facto de isso não acontecer anteriormente 

não decorria do desconhecimento ou de ter caído numa certa “ rotina”, como ela 

própria refere (EFA25).  

Consideramos que o nosso programa de formação continuada e o 

trabalho colaborativo por nós incentivado proporcionou esta mudança de atitude 

da Professora A, porque a levou a analisar de perto as estratégias a que recorria 

para motivar os seus alunos para a leitura. 

Na entrevista final, a este propósito, a professora afirmou o seguinte: “Eu 

achava que a motivação era ler um texto, compreender o texto, falar sobre o texto 
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(...) mas percebi que há muitas maneiras de motivar para a leitura e até estava 

errada.” (EFA23). 

Podemos inferir que a professora reconheceu que não usava as 

estratégias de motivação mais adequadas para aprofundar o gosto dos seus 

alunos pela leitura. 

De facto: “Favorecer o gosto pela leitura implica que a instituição escolar 

proporcione ocasiões e ambientes favoráveis à leitura silenciosa e individual e 

que promova a leitura de obras variadas em que os alunos encontrem respostas 

para as suas inquietações, interesses e expectativas (Alarcão, 2005:14).  

Em relação ao tipo de estratégias utilizadas pela professora antes e 

depois da formação, nota-se uma maior diversificação das mesmas e o mesmo 

acontece com os meios didácticos utilizados.  

 

4.4.2. Resultados relativos à Professora B 

De seguida, iremos fazer uma análise comparativa do perfil inicial e do 

perfil final da Professora B, para uma melhor compreensão do progresso da 

formanda. 

    

4.4.2.1. Representações relativas ao papel da supervisão no 

desenvolvimento profissional dos professores 

No Quadro 6, apresentamos informação relativa à comparação do perfil 

inicial e do perfil final da Professora B, no que se refere à importância que atribui 

à participação num programa de formação continuada supervisionado para o 

desenvolvimento profissional dos professores. 

 

SUBCATEGORIAS PERFIL INICIAL PERFIL FINAL 

Papel atribuído à supervisão 

no desenvolvimento 

profissional dos professores  

 Para esta professora, o papel 

da supervisão estava 

associado apenas ao trabalho 

colaborativo entre colegas.  

A resposta da professora foi 

mais abrangente do que 

inicialmente, porque foi no 

sentido da necessidade de 

haver partilha, reflexão e da 

aprendizagem em comum 

através da formação. 
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Expectativas em relação ao 

programa de formação 

proposto 

Considerava que, com esta 

formação, iria adquirir e 

partilhar conhecimentos que 

contribuiriam para o seu 

desenvolvimento profissional. 

Em relação à motivação para a 

leitura, esperava conseguir 

motivar os alunos com os 

quais iria desenvolver o 

projecto. 

Considerou que a formação 

tinha sido muito positiva, bem 

organizada e interessante. 

Afirmou ainda que tinha 

contribuído para o seu 

desenvolvimento profissional, 

sobretudo em relação à 

motivação dos seus alunos 

para a leitura. 

 

Importância do trabalho 

colaborativo 

Esperava que o programa de 

formação promovesse a 

partilha e reflexão em comum. 

Considerou que o programa 

tinha contribuído para a troca 

de ideias e a partilha entre os 

participantes (supervisora e 

formandas). 

Contributo do programa de 

formação para a renovação 

das suas práticas centradas 

na motivação dos alunos 

para a leitura 

Considerava que iria 

desenvolver estratégias de 

motivação e que era essencial 

o professor ajudar as crianças 

a escolherem as leituras mais 

adequada à sua faixa etária. 

Considerou que utilizava 

algumas estratégias de 

motivação para a leitura, mas 

de forma pouco sistemática, 

que recorria essencialmente a 

estratégias centradas no 

desenvolvimento de 

competências em 

compreensão na leitura e que 

tinha alguma dificuldade em 

fazer a distinção entre estas e 

as estratégias de motivação 

para a leitura.    

Afirmou que a participação 

neste programa de formação 

tinha contribuído para a ajudar 

a fazer essa distinção e a 

procurar diversificar mais as 

suas práticas. 

 
Quadro 6 – Alteração das representações da Professora B relativas ao papel da supervisão 

no desenvolvimento profissional dos professores 
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Pela análise feita, podemos inferir que a Professora B: 

- mostrou interesse no programa de formação desde o início, pela 

importância que atribuía à motivação das crianças para a leitura desde cedo; 

- considerava que o professor tem um papel muito importante na 

formação dos alunos enquanto futuros leitores; 

- pensava que esta formação podia contribuir para o seu desenvolvimento 

profissional  pela partilha de conhecimentos, especialmente em relação à 

motivação dos seus alunos para a leitura; 

- considerou a formação recebida como muito importante para o seu 

desenvolvimento profissional, tendo contribuído para a ajudar a diversificar 

estratégias de motivação dos seus alunos para a leitura; 

- sentiu que a formação a tinha ajudado também a fazer a distinção entre 

estratégias/actividades centradas na motivação para a leitura e centradas no 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. 

É de sublinhar o facto de esta professora realçar muito o papel do 

professor como auxiliar dos alunos na escolha das leituras a fazer, o que nos 

parece ser uma preocupação legítima de alguém que reconhece a importância da 

leitura na vida das crianças, pois muitas vezes leituras desadequadas podem 

afastá-las dos livros.  

Ao longo do programa de formação, a Professora B mostrou-se sempre 

disposta a partilhar e trocar opiniões, numa perspectiva colaborativa e em práticas 

centradas na motivação para a leitura. Descreve da seguinte forma a sua 

experiência neste programa de formação, em termos de trabalho colaborativo: 

“uma diz uma coisa outra diz outra e as ideias vão tomando forma” (Notc4). 

 

4.4.2.2. Representações relativas à motivação para a leitura nos primeiros 

anos de escolaridade 

No Quadro 7, apresentamos informação relativa à comparação dos perfis 

inicial e final da Professora B relativamente à importância da motivação dos 

alunos para a leitura nos primeiros anos de escolaridade. 
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SUBCATEGORIAS PERFIL INICIAL PERFIL FINAL 

Importância da promoção da 

motivação para a leitura nos 

primeiros anos de 

escolaridade  

Considerava importante 

promover a motivação para a 

leitura no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, mas pensava que 

mesmo alunos sem grandes 

hábitos de leitura nos primeiros 

de escolaridade os poderiam 

adquirir mais tarde, devido à 

maior facilidade de acesso a 

livros na sociedade actual. 

Confirmou a sua concepção 

inicial e reforçou-a, porque 

considerava que, no 1º Ciclo, 

se pode diversificar muito o 

tipo de textos, logo há a 

possibilidade de dar a 

conhecer aos alunos textos 

mais variados para leitura. 

Papel da Escola e do 

professor  

A Escola tem um papel muito 

importante a desempenhar na 

promoção da motivação para a 

leitura, porque é a base para 

formar novos leitores. 

O professor tem o papel de 

orientar na escolha das 

leituras, de acordo com a faixa 

etária e os gostos dos seus 

alunos.  

Confirmou as suas 

representações iniciais sobre 

este tópico. 

 

Dificuldades sentidas na 

motivação dos alunos para a 

leitura 

Considerava que não sentia 

muita dificuldade em motivar 

os alunos para a leitura.  

Na sua opinião, era necessário 

que o professor soubesse 

orientar os alunos na escolha 

das leituras a fazer. 

 

Não sentiu dificuldades em 

motivar os alunos para a 

leitura. 

Reconheceu que o professor 

podia ter um papel de relevo 

na motivação dos seus alunos 

para a leitura através do 

recurso a 

estratégias/actividades 

diversificadas e que nem 

sempre o fazia, recorrendo 

mais a estratégias centradas 

no desenvolvimento de 

competências em 

compreensão na leitura do que 

na motivação para a leitura. 

Quadro 7 – Alteração das representações da Professora B relativas à importância da 
motivação para a leitura nos primeiros anos de escolaridade 
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Da leitura do quadro acima, podemos inferir que a Professora B, mesmo 

antes de ser dado início ao programa de formação continuada em que participou, 

já atribuía grande importância à motivação dos alunos para a leitura nos primeiros 

anos de escolaridade. 

No entanto, a participação no programa por nós supervisionado permitiu-

lhe redefinir os contornos dessa problemática.  

Assim, antes de se dar início à formação, considerava importante a 

motivação para a leitura e que o professor servia um pouco de mediador na 

escolha dos livros pelos alunos quando eles iam à biblioteca requisitá-los. O seu 

perfil final revela-nos que a professora passou também a sentir a necessidade de 

reformular as suas estratégias/actividades de motivação dos seus alunos para a 

leitura, vendo-as como um factor de grande relevo no desenvolvimento de hábitos 

de leitura por parte destes. 

Nas respostas iniciais, a professora atribuía muita importância ao 

professor enquanto orientador da leitura. No final, continua a referir essa valência, 

mas destaca igualmente a importância do recurso a estratégias/actividades 

adequadas. 

Nota-se uma maior consciencialização da professora relativamente à 

necessidade de diversificar estratégias e de as usar de uma forma mais 

sistemática, consciente e organizada.  

Dizia nunca ter sentido grandes dificuldades em motivar os seus alunos 

para a leitura e que, durante a formação, os alunos foram muito receptivos, o que 

a levou a diversificar ainda mais as estratégias/actividades, sublinhando que “há 

coisas que pretendo continuar a desenvolver” (EFB29). 

No final da formação, afirmou que se tinha apercebido de que usava mais 

estratégias/actividades centradas no desenvolvimento de competências de 

compreensão na leitura do que na motivação para a mesma: “A mim ajudou-me 

muito. Porque eu não sabia distinguir quase motivação de compreensão e agora 

quase posso assegurar que consigo distinguir uma coisa da outra.” (EFB8).  
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4.4.2.3. Representações relativas à motivação para a leitura no âmbito do 

ensino da língua portuguesa 

No Quadro 7, apresentamos informação relativa às alterações ocorridas 

nas estratégias adoptadas pela Professora B para motivar os seus alunos para a 

leitura, tendo em conta o seu perfil inicial e o perfil final. 

 

SUBCATEGORIAS PERFIL INICIAL PERFIL FINAL 

Estratégias utilizadas para 

motivar os alunos para a 

leitura   

A professora referiu 

essencialmente estratégias 

relacionadas com Rodear os 

alunos de universo de leitura 

(idas à biblioteca para 

requisitar livros) e salientou a 

importância do professor para 

aconselhar os alunos na 

escolha dos livros. 

 

 

Depois da formação, a 

professora passou a variar as 

experiências de leitura dos 

seus alunos, utilizando 

diferentes tipos de texto (texto 

instrucional e texto narrativo). 

Meios utilizados para 

motivar os alunos para a 

leitura   

Referiu a utilização da 

biblioteca escolar apenas para 

requisitarem livros para leitura 

autónoma em casa, mas 

mostrou estar atenta ao tipo de 

livros que os alunos levavam. 

A professora utilizou textos – 

entre os quais histórias – e 

abordou-os sempre de 

diferentes formas recorrendo a 

gravuras, texto fraccionado e 

ficha de leitura.  

 
Quadro 8 – Alteração das representações da Professora B relativas à operacionalização da 

motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua portuguesa 

 

Em relação ao perfil final, a professor demonstrou maior preocupação 

com a diversificação de estratégias e de meios utilizados. 

Na última sessão de formação, esta professora afirmou: “penso que a 

motivação da leitura e a compreensão não estão assim tão associados, como me 

fazia pensar no início deste projecto. Já consigo separar com facilidade uma da 

outra.” (Notc4). 
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Desta sua afirmação, podemos inferir que reconheceu que nem sempre 

usava as estratégias de motivação mais adequadas que proporcionassem ao 

aluno aprofundar o seu gosto pela leitura. 

Ao fazermos uma breve comparação entre o perfil Inicial e o perfil final da 

professora, verificámos que, após o programa de formação, há uma maior 

preocupação em diversificar as estratégias utilizadas.  
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5.1. Introdução 

Neste capítulo, apresentamos a análise e interpretação dos dados 

relativos ao desempenho das professoras em formação.  

Foram essencialmente recolhidos a partir da observação de aulas 

leccionadas antes do início da formação e no decurso desta.  

É de salientar que, na observação destas aulas, nos concentrámos na 

identificação e caracterização de situações de motivação dos alunos para a leitura 

que tivessem ocorrido no seu decurso. Recordamos que, para esse efeito, 

construímos uma grelha de observação, já apresentada. 

Para recolhermos os dados para análise: 

- observámos duas aulas (uma a cada professora) antes de darmos início 

ao nosso programa de formação; 

- a partir de uma breve análise dos registos feitos nas grelhas de 

observação dessas aulas (cf. Anexo 6), traçámos um perfil inicial de cada 

professora em termos de recurso a estratégias de motivação dos seus alunos 

para a leitura (cf. Anexo 7), que utilizámos como referencial para a planificação da 

nossa intervenção no âmbito do programa de formação continuada, que 

propusemos e supervisionámos; 

- observámos ainda duas aulas de cada professora, uma após a segunda 

sessão do programa de formação e outra após a terceira sessão do mesmo (cf. 

Anexo 13). 

Estes dados foram analisados com o objectivo de determinar se tinha 

havido alterações no desempenho das duas professoras, ao longo do seu 

percurso neste estudo, e, em caso afirmativo, relacioná-las com o trabalho 

desenvolvido no âmbito do programa de formação continuada. 

Nesta análise, ocasionalmente, recorremos a outros dados recolhidos, 

para esclarecer algumas dúvidas e/ou aprofundar observações feitas. Estamos a 

referir-nos concretamente a dados retirados das nossas notas de campo relativas 

a cada sessão de formação. 

A fim de ser possível identificar a origem dos dados referidos, recorremos 

a siglas, como fizemos para a análise das representações das duas professoras 

envolvidas no programa de formação continuada por nós supervisionado. 
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Deste modo, utilizámos a sigla GrOb para designar as grelhas de 

observação de aulas preenchidas, acrescentando um algarismo para identificar a 

aula a que nos referíamos e uma letra para identificar a professora que leccionou 

a aula em questão. Assim, por exemplo, a sigla GrOb1A corresponde a Grelha de 

observação/Aula1/Professora A. 

Para as notas de campo, mantivemos as siglas utilizadas na análise das 

representações das duas professoras em formação. Assim, a sigla Notc1 

corresponde às notas de campo recolhidas durante a primeira sessão de 

formação. 

Esta análise foi feita em três fases distintas: 

- na primeira fase, relacionada com a observação das aulas leccionadas 

pelas duas professoras antes de darmos início ao programa de formação 

continuada, traçámos os seus perfis iniciais relativos ao seu desempenho em 

termos de recurso a estratégias de motivação dos seus alunos para a leitura; 

- na segunda fase, relacionada com a observação das aulas leccionadas 

pelas duas professoras durante o programa de formação continuada por nós 

supervisionado em que se envolveram, traçámos os seus perfis finais; 

- na terceira fase, procedemos à análise comparativa dos perfis iniciais e 

finais das professoras em formação, procurando determinar se tinha havido 

alterações, em que consistiam  e que relação poderiam ter com o programa de 

formação continuada.  

Através desta análise, procurámos identificar e caracterizar o 

desempenho das duas professoras relativamente: 

- à valorização da motivação dos seus alunos para a leitura; 

- à diversificação de estratégias a utilizar para motivar os alunos para a 

leitura e condições para a sua concretização. 
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5.2. Perfis iniciais das professoras em formação em termos de motivação 

dos seus alunos para a leitura  

 

5.2.1. Perfil inicial da Professora A 

 

A partir da análise das grelhas de observação que preenchemos para as 

duas primeiras aulas leccionadas por esta professora, antes de ser dado início ao 

programa de formação continuada – respectivamente designadas por GrOb1PA e 

GrOb2PA – (cf. Anexo 6), construímos o Quadro 9, apresentado de seguida, onde 

reunimos informação relativa ao desempenho da Professora A, em termos de 

motivação dos seus alunos para a leitura. 

 

 Aula 1 

 

Aula 2 

Número de situações de 

motivação para a leitura 

identificadas 

Duas situações  Uma situação 

 Momentos das aulas 

observadas em que 

ocorreram as situações 

identificadas/Duração das 

situações  

1ª No início da aula (5 

minutos) 

2ª Logo a seguir (10 minutos) 

No início da aula (5 minutos) 

 

Estratégias de motivação 

para a leitura 

utilizadas/Actividades 

desenvolvidas 

Rodear os alunos de um 

universo de leitura 

Variar as experiências de 

leitura dos alunos  

Audição de um texto 

narrativo apresentado no 

manual 

Variar as experiências de 

leitura dos alunos  

Promover a partilha de 

experiências de leitura 

 Dramatização da história 

Promover a partilha de 

experiências de leitura 

 Variar as experiências de 

leitura dos alunos  

 Recurso a diversas 

modalidades de leitura: 

(individual, em grupo e com 

recurso a onomatopeias) 
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Recursos utilizados  CD incluído no material 

associado ao manual escolar 

adoptado  

Pequenos adereços para a 

dramatização 

Texto em banda desenhada 

incluído no manual adoptado 

 

 
Quadro 9 – Características do desempenho da Professora A em termos de motivação para a 

leitura nas duas aulas observadas antes do início da formação 

 

Com base neste quadro, foi-nos possível caracterizar o desempenho da 

Professora A, em termos de motivação para a leitura (cf. Anexo 7). 

Em relação aos “pontos fortes”, podemos salientar que, neste momento 

do percurso, a Professora A revelava preocupação em: 

- motivar os seus alunos para a leitura; 

- recorrer a algumas estratégias de motivação; 

- utilizar documentos apresentados em suporte digital. 

Em relação aos “pontos fracos”, verificámos que a Professora A: 

- se limitava a usar os textos do manual; 

- se preocupava demasiado com a promoção de actividades centradas no 

desenvolvimento de competências em compreensão da leitura e a abordagem de 

tópicos relacionados com o funcionamento da língua, em detrimento de 

actividades que pudessem motivar os seus alunos para a leitura. 

 

5.2.1.1. Valorização da motivação dos alunos para a leitura 

No que se refere a este aspecto, no primeiro momento de observação de 

aulas leccionadas, verificámos que a Professora A tinha recorrido essencialmente 

a estratégias centradas no desenvolvimento de competências em compreensão 

na leitura, embora em ambas as aulas tivessem sido identificadas situações de 

motivação para a leitura, de curta duração, ocorrendo de forma não 

sistematizada. 

Daqui podemos inferir que, embora se mostrasse preocupada com a 

motivação dos seus alunos para a leitura, revelava dificuldades na sua 

operacionalização. 
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5.2.1.2. Diversificação de estratégias de motivação dos alunos para a leitura 

No que se refere a este segundo aspecto observado, constatámos que a 

Professora A: 

- tinha recorrido a poucas estratégias de motivação dos seus alunos para 

a leitura e que estas eram pouco variadas; 

- as tinha concretizado a partir de actividades: 

 que decorreram sempre na sala de aula,  

 em que participaram o professor e os alunos, 

desempenhando papéis activos,  

 realizadas a partir de textos propostos no manual. 

Podemos concluir que a professora recorria, de forma pontual, a algumas 

estratégias de motivação dos seus alunos para a leitura.  

É de salientar que as situações de motivação para a leitura identificadas 

nestas duas aulas observadas ocorreram sempre nos primeiros minutos das 

mesmas. 

Nestas duas aulas, utilizou as seguintes estratégias: 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, concretizada através da 

actividade que consistiu em escutar a história registada em CD; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, concretizada através da 

audição da história registada em CD, da dramatização da mesma e também do 

recurso a diversas modalidades de leitura; 

- Variar as experiências de leitura dos alunos, também concretizada 

através do recurso a diversas modalidades de leitura. 

Apesar de podermos considerar que a professora diversificou as 

estratégias de motivação para a leitura, parece-nos que: 

- o fez de uma forma pouco sistemática,  

- aprofundou pouco as actividades de motivação para a leitura que 

realizou nas suas aulas; 

- despendeu pouco tempo na sua concretização (não ultrapassou os 15 

minutos); 

- repetiu bastante as estratégias utilizadas. 
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5.2.1.3. Síntese das principais linhas do perfil inicial da Professora A  

Podemos concluir que a Professora A mostrava preocupação em motivar 

os seus alunos para a leitura. 

No entanto, revelava dificuldade na operacionalização, dado que: 

- utilizava estratégias de motivação para a leitura, mas de uma forma 

pontual e apenas no início da aula; 

- ela própria e os seus alunos eram os únicos intervenientes nas 

actividades levadas a cabo para concretizar essas estratégias; 

- essas actividades decorriam sempre na sala de aula; 

- lhes dedicava pouco tempo da aula; 

- utilizava apenas o manual adoptado e recursos a ele associados. 

 

5.2.2. Perfil inicial da Professora B 

A partir da análise das grelhas de observação que preenchemos para as 

duas primeiras aulas leccionadas por esta professora, antes de ser dado início ao 

programa de formação continuada – respectivamente designadas por GrOb1PB e 

GrOb2PB – (cf. Anexo 7), construímos o Quadro 10, apresentado de seguida, 

onde reunimos informação relativa ao desempenho da Professora B, em termos 

de motivação dos seus alunos para a leitura. 

 

 Aula 1 

 

Aula 2 

Número de situações de 

motivação para a leitura 

identificadas 

Duas situações  Três situações  

 Momentos das aulas 

observadas em que 

ocorreram as situações 

identificadas/Duração das 

situações  

1ª No início da aula (15 

minutos) 

2ª Logo a seguir (10 

minutos) 

1ª Início da aula (10 

minutos) 

2ª Logo a seguir (50 

minutos) 

3ª No final da aula (5 

minutos) 

Estratégias de motivação 

para a leitura 

utilizadas/Actividades 

 Rodear os alunos de um 

universo de leitura 

Preenchimento dos itens 

Variar as experiências de 

leitura dos alunos  

Recurso a novos tipos de 
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desenvolvidas “O que gostava de saber” 

e “Onde posso obter 

informações” na ficha de 

leitura  

Variar as experiências de 

leitura dos alunos 

Leitura de imagens e de 

um texto 

 

texto (texto informativo e 

texto instrucional) 

Promover a partilha de 

experiências de leitura  

Organização de títulos e 

subtítulos (o que 

proporcionou momentos de 

leitura em voz alta e 

discussão do respectivo 

sentido) 

Recursos utilizados  Imagens, dois cartões 

com duas expressões 

escritas, ficha de leitura 

Ficha com títulos e 

subtítulos 

Texto desorganizado 

Tesoura, cola 

 
Quadro 10 – Características do desempenho da Professora B em termos de motivação para 

a leitura nas duas aulas observadas antes do início da formação 
 

5.2.2.1. Valorização da motivação dos alunos para a leitura 

No que se refere a este aspecto, no primeiro momento de observação de 

aulas leccionadas, verificámos que a Professora B revelou uma certa 

preocupação em aplicar estratégias centradas no desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura (principalmente na segunda aula). 

No entanto, as situações de motivação para a leitura identificadas em 

ambas as aulas surgiram de uma forma pouco sistematizada e por períodos 

curtos; na segunda aula, houve maior sistematização e duração. 

Daqui podemos inferir que, embora se mostrasse preocupada com a 

motivação dos alunos para a leitura, esta professora revelava algumas 

dificuldades na sua operacionalização. Estas derivavam do facto de a professora 

sentir necessidade de privilegiar as estratégias/actividades orientadas para o 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, com particular 

relevo para o funcionamento da língua (por exemplo, identificação de sinónimos). 

Assim sendo, consagrava pouco tempo à motivação para a leitura. 

Como já foi referido, este aspecto foi mais evidente na primeira aula. Na 

segunda a professora mostrou maior preocupação com a motivação para a 

leitura. 
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5.2.2.2. Diversificação de estratégias de motivação dos alunos para a leitura 

No que se refere a este segundo aspecto observado, constatámos que a 

Professora B: 

- recorreu a estratégias de motivação dos seus alunos para a leitura, mas 

de uma forma pouco consciente e sistematizada; 

- as concretizou a partir de actividades 

 que decorreram sempre na sala de aula,  

 em que participaram ela própria e os alunos, desempenhando 

papéis activos,  

 realizadas a partir de textos de tipos variados. 

Nestas duas aulas, a Professora B utilizou as seguintes estratégias: 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, recorrendo a uma ficha de 

leitura através da qual pretendia motivá-los para a recolha de informações noutras 

fontes (livros, internet…); 

- Variar as experiências de leitura dos alunos, através da leitura de material 

de diversas naturezas (textual e icónica) e de textos de variados tipos; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, criando situações em 

que os alunos leram em voz alta e discutiram o sentido dos enunciados lidos.  

Apesar de podermos considerar que a professora diversificou as 

estratégias de motivação para a leitura, parece-nos que o fez de uma forma 

pouco sistemática e consciente, uma vez que, na primeira aula, não aprofundou a 

abordagem das duas questões da ficha de leitura que mais levariam à motivação 

para a leitura. 

 

5.2.2.3. Síntese das principais linhas do perfil inicial da Professora B 

Podemos concluir que a Professora B mostrava preocupação em motivar 

os seus alunos para a leitura e revelava aspectos positivos na sua 

operacionalização: 

- dedicou um  tempo considerável destas aulas observadas (sobretudo da 

segunda) às estratégias de motivação para a leitura e às actividades que 

conduziram à sua concretização; 

    - utilizou textos e materiais diversificados. 
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No entanto, revelava também algumas dificuldades na sua 

operacionalização, dado que: 

- utilizava estratégias de motivação para a leitura, mas sem ter clara 

consciência de que as estava a usar e das finalidades com que recorria a elas; 

- revelava maior preocupação com o desenvolvimento de competências 

em compreensão na leitura (nomeadamente, propondo actividades centradas no 

estudo de aspectos do funcionamento da língua) do que com a motivação dos 

seus alunos para a leitura; 

- ela própria e os seus alunos foram os únicos intervenientes nas 

actividades levadas a cabo para concretizar essas estratégias; 

- essas actividades decorriam sempre na sala de aula. 

 

5.3. Perfis finais das professoras em formação 

  

5.3.1. Perfil final da Professora A 

Vejamos agora o Quadro11, onde reunimos informação relativa às aulas 

observadas leccionadas pela Professora A, no âmbito do programa de formação 

continuada por nós supervisionado. 

 

 Aula 3 

 

Aula 4 

Número de situações de 

motivação 

Três situações  Três situações  

Momentos das aulas 

observadas em que 

ocorreram as situações 

identificadas/Duração das 

situações 

 

 1ª Início da aula (25 

minutos) 

 2ª Logo de seguida (40 

minutos) 

3ª Quase no final da aula 

(15 minutos) 

1ª Início da aula (45 

minutos) 

 2ª De seguida (15 

minutos) 

3º Logo a seguir (10 

minutos) 

Estratégias de motivação 

para a leitura 

utilizadas/Actividades 

desenvolvidas  

Criar materiais para a 

leitura 

Escrita em pares do 

reconto da história 

Rodear os alunos de 

um universo de leitura  

Leitura de passagens 

de textos em voz alta 
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Leitura em voz alta do 

reconto escrito feito por 

cada par.  

Rodear os alunos de um 

universo de leitura  

Leitura de uma narrativa 

em voz alta por um aluno 

Variar as experiências de 

leitura dos alunos 

Promover a partilha de 

experiências de leitura  

Leitura de uma história 

trazida para a aula por 

um aluno 

Dramatização da história. 

  

feita pelos alunos 

Rodear os alunos de 

um universo de leitura 

Leitura em voz alta 

pela professora de 

algumas histórias ou 

versos de alguns dos 

livros escolhidos 

(indicados pelos 

alunos) 

Promover a partilha 

de experiências de 

leitura  

Leitura em voz alta de 

passagens de um 

texto a apresentar aos 

colegas e ao 

professor 

Pequeno debate em 

grande grupo sobre 

os livros 

apresentados  

(O que poderia ter 

sido dito, os livros que 

pareceram mais 

interessantes…) 

Recursos utilizados  O livro trazido por um 

aluno 

 Alguns adereços para a 

dramatização 

 Diversos livros com 

diferentes tipos de 

texto: narrativo 

(incluindo banda 

desenhada) e poesia  

 

Quadro 11 – Características do desempenho da Professora A em termos de motivação para 
a leitura nas aulas observadas durante a formação 

 

 

5.3.1.1. Valorização da motivação dos alunos para a leitura 

O quadro acima apresentado permite-nos concluir que, nas aulas 

observadas que leccionou durante a frequência do programa de formação 
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continuada em que se envolveu, a Professora A valorizou a motivação dos seus 

alunos para a leitura, tendo recorrido a diversas estratégias nela centradas. 

Podemos também verificar que há uma maior e mais activa intervenção 

dos alunos nas actividades, tendo a professora desempenhado o papel de 

orientadora das mesmas.  

Assim, na primeira aula observada, as actividades de motivação para a 

leitura foram centradas num livro trazido pelos alunos. 

Na segunda aula, foram estes que organizaram e desenvolveram quase 

todas as actividades da aula: apresentaram livros previamente escolhidos à turma 

e ao professor e promoveram um pequeno debate sobre como tinham decorrido 

as actividades levadas a cabo nas aulas. 

 

5.3.1.2. Diversificação de estratégias de motivação dos alunos para a leitura  

Nestas duas aulas, a Professora A recorreu às seguintes estratégias de 

motivação para a leitura: 

- Criar materiais para a leitura, propondo aos alunos actividades que os 

levaram a produzir textos escritos e a apresentá-los à turma através da leitura em 

voz alta; 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, concretizada através da 

leitura de uma história trazida para a aula por um aluno e do contacto dos alunos 

com diversos tipos de textos (narrativo e poético); 

- Variar as experiências de leitura dos alunos, uma vez que foram 

realizadas actividades de leitura de textos em voz alta e de dramatização de 

textos; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, concretizada através de 

actividades de leitura em voz alta para os outros e de discussão do sentido ou de 

passagens de um texto apresentado. 

 

 

5.3.1.3. Síntese das principais linhas do perfil final da Professora A  

O perfil final da Professora A, em termos de desempenho em motivação 

dos alunos para a leitura, apresentava as seguintes características: 
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- grande preocupação em recorrer a estratégias/actividades centradas na 

motivação para a leitura; 

- utilização sistemática dessas estratégias; 

- envolvimento activo da professora e dos alunos nas actividades 

centradas na motivação para a leitura; 

- recurso a diversos tipos de textos; 

- substancial aumento do tempo de aula consagrado à motivação dos 

seus alunos para a leitura (mais de 1 hora em ambas as aulas observadas). 

No entanto, é de referir que as estratégias de motivação para a leitura a 

que esta professora recorreu na leccionação das aulas observadas no decurso do 

programa de formação continuaram a ser concretizadas através de actividades 

limitadas ao espaço da sala de aula. 

Apesar disso, verificou-se uma grande diversificação de actividades, 

abrangendo: 

- o contacto com diferentes tipos de texto (narrativo e poético); 

- a combinação da compreensão na leitura e da expressão escrita, 

através da produção de um texto escrito e respectiva leitura em voz alta, e ainda 

com a comunicação oral, através da organização de um debate sobre livros 

apresentados pelos alunos na aula; 

- o cruzamento da linguagem verbal com outras linguagens, através de 

actividades como a dramatização da história. 

 

5.3.2. Perfil final da Professora B 

Vamos, de seguida, observar o Quadro12, onde reunimos informação 

relativa às aulas observadas leccionadas pela Professora B, no âmbito do 

programa de formação continuada por nós supervisionado. 

 

 

 Aula 3 Aula 4 

Número de situações de 

motivação 

Três situações  Cinco situações  
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Momentos das aulas 

observadas em que 

ocorreram as situações 

identificadas/Duração das 

situações 

 

 1ª Início da aula (40 

minutos) 

 2ª Logo de seguida (15 

minutos) 

 

3ª Quase no final da aula 

(20 minutos) 

1ª Início da aula (10 

minutos) 

 2ª De seguida (25 

minutos) 

 

3ª Logo a seguir (20 

minutos) 

4ª De seguida (25 

minutos) 

5ª A finalizar a aula 

(15 minutos) 

Estratégias de motivação 

para a leitura 

utilizadas/Actividades 

desenvolvidas  

 

 Criar materiais para a 

leitura 

Reconto da história por 

escrito 

Leitura em voz alta dos 

textos escritos por eles. 

Promover a partilha de 

experiências de leitura 

Leitura em voz alta para 

os outros 

Apresentação oral de 

textos lidos 

Discussão do sentido de 

palavras ou de 

passagens do texto 

Criar materiais de 

leitura  

Produção escrita de 

um fim para a história 

em estudo 

Leitura em voz alta 

dos textos produzidos 

Promover a partilha 

de experiências de 

leitura  

Apresentação oral de 

textos lidos 

Discussão do sentido 

de palavras ou de 

passagens do texto 

Recursos utilizados  O livro Um lobo pela trela 

 Imagens alusivas à 

história 

 Ficha de leitura 

  

 Peças de um puzzle 

construído a partir da 

capa de um livro 

 Tiras de papel 

contendo expressões 

retiradas da história 

 O livro O magnífico 

plano do lobo 

 
Quadro 12 – Características do desempenho da Professora B em termos de motivação para 

a leitura nas aulas observadas durante a formação 
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5.3.2.1. Valorização da motivação dos alunos para a leitura 

O quadro acima apresentado permite-nos concluir que, nas aulas 

observadas que leccionou durante a frequência do programa de formação 

continuada em que se envolveu, a Professora B valorizou a motivação dos alunos 

para a leitura, na medida em que o tempo a ela dedicado e o número de situações 

dessa natureza que tiveram lugar na aula aumentaram bastante. 

São ainda de referir a diversificação das estratégias utilizadas e das 

actividades realizadas para as concretizar e ainda a variedade de materiais a que 

a professora recorreu. 

 

5.3.2.2. Diversificação de estratégias de motivação dos alunos para a leitura 

Nestas aulas, a Professora B recorreu a diversas estratégias de 

motivação para a leitura, que foram concretizadas através de variadas actividades 

propostas aos alunos: 

- Criar materiais para a leitura, concretizada através da produção de 

textos escritos a partir do texto estudado na aula e da leitura em voz alta dos 

textos produzidos; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, concretizada através de 

actividades de leitura em voz alta, apresentação oral de textos lidos e discussão 

do sentido de palavras ou de passagens do texto. 

Também procurou recorrer a materiais variados, como é possível 

comprovar através da consulta do quadro acima apresentado. 

No entanto, recorreu sempre a textos narrativos, apesar de os ter 

explorado com objectivos diferentes. 

 

 

5.3.2.3. Síntese das principais linhas do perfil final da Professora B 

O perfil final da Professora B apresentava as seguintes características: 

- grande preocupação em diversificar as estratégias/actividades 

centradas na motivação para a leitura; 

- utilização sistemática dessas estratégias; 
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- envolvimento activo da professora e dos alunos nas actividades 

centradas na motivação para a leitura; 

- recurso a textos de um só tipo (texto narrativo); no entanto, é de 

salientar que os vários textos narrativos utilizados foram estudados com 

diferentes objectivos; 

- substancial aumento do tempo de aula consagrado à motivação dos 

seus alunos para a leitura ( mais de duas horas das aulas observadas ). 

Contudo, a concretização das actividades centradas na motivação para a 

leitura continuava limitada ao espaço da sala de aula. 

 

5.4. Análise comparativa do perfil inicial e do perfil final das professoras  

De seguida, fizemos uma análise comparativa entre os perfis inicial e final 

das duas professoras. 

 

5.4.1. Resultados relativos à Professora A 

 

5.4.1.1. Valorização da motivação dos alunos para a leitura 

No Quadro 13, apresentamos informação relativa à comparação dos perfis 

inicial e final da Professora A no que se refere à valorização da motivação dos 

alunos para a leitura. 

 

Perfil inicial Perfil final 

Esta professora revelava preocupação em 

motivar os alunos para a leitura, mas mostrava 

dificuldade na concretização de estratégias 

porque:  

- recorria a estratégias de motivação para a 

leitura, mas de uma forma pontual e apenas no 

início da aula; 

- ela própria e os seus alunos eram os únicos 

intervenientes nas actividades levadas a cabo 

para concretizar essas estratégias; 

- essas actividades decorriam sempre na sala 

de aula; 

No final da formação, verificou-se uma maior 

preocupação em recorrer a 

estratégias/actividades centradas na motivação 

para a leitura:  

- recorria sistematicamente  a estratégias de 

motivação para a leitura; 

 - ela própria e os seus alunos envolviam-se 

activamente nas actividades levadas a cabo 

para as concretizar; 

- verificou-se um considerável aumento do  

tempo de aula consagrado à motivação dos 

alunos para a leitura (mais de 1 hora em ambas 
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- era-lhes dedicado pouco tempo da aula (o 

tempo total não excedeu os 20 minutos, nas 

duas aulas observadas)  

- utilizava apenas o manual adoptado e 

recursos a ele associados. 

as aulas observadas). 

- recorria a materiais provenientes de outras 

fontes que não o manual adoptado. 

Contudo, é de salientar que a professora e os 

seus alunos continuavam a ser os únicos 

intervenientes nas actividades levadas a cabo 

na sala de aula.  

 

Quadro 13 – Comparação do perfil inicial e o perfil final da Professora A relativos à 
valorização da motivação dos alunos para a leitura 

 

 Tendo em conta a análise feita, parece-nos lícito afirmar que a Professora 

A ,antes da formação, 

 revelava preocupação em recorrer a estratégias de motivação para 

a leitura, mas tinha algumas dificuldades na sua concretização 

através das actividades propostas aos alunos; 

 recorria a estratégias de motivação para a leitura apenas no início 

das aulas e de uma forma pouco sistemática; 

  - no final da formação por nós orientada, 

 revelava maior preocupação em motivar os seus alunos para a 

leitura e mais capacidade para recorrer, de forma sistemática, a 

estratégias orientadas para essa finalidade; 

 proporcionava aos alunos mais oportunidades de intervenção nas 

actividades levadas a cabo nas suas aulas, que visavam motivá-

los para a leitura; é de salientar que, na última aula observada, 

foram estes que propuseram as actividades e as planificaram, 

sempre com o apoio da professora; 

 dedicava mais tempo à realização de actividades com essa 

finalidade. 

No que se refere aos materiais usados, é de referir que, nas duas 

primeiras aulas, a professora limitou-se a usar o manual e o material de apoio a 

ele associado, mas, nas aulas seguintes, recorreu a outras fontes. Numa das 

aulas, utilizou um livro trazido por um dos alunos para levar a cabo as actividades 

propostas e, na outra, foram os próprios alunos que procuraram livros do seu 

agrado na biblioteca da escola.  
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Consideramos que os progressos observados foram um reflexo do nosso 

programa de formação, da preparação conjunta das aulas e de uma reflexão 

consciente da professora, que reconheceu sentir dificuldades na utilização de 

estratégias de motivação para a leitura: “nem sempre é fácil dar uma aula em 

termos de motivação para os alunos” (REFB3). 

Parece-nos importante salientar como aspecto menos positivo o facto de as 

actividades de motivação para a leitura realizadas nas suas aulas se restringirem 

à sala e de os únicos intervenientes serem ela própria e os alunos da turma de 

que era titular. 

 

5.4.1.2. Diversificação de estratégias de motivação dos alunos para a leitura 

No Quadro 14, apresentamos informação relativa à comparação dos perfis 

inicial e final da Professora A relativamente à diversificação de estratégias de 

motivação para a leitura. 

Perfil inicial Perfil final 

Nas duas aulas iniciais, a profesora utilizou as 

seguintes estratégias: 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, 

concretizada através da actividade que 

consistiu em escutar a história registada em 

CD; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, 

concretizada através da audição da história 

registada em CD, da dramatização da mesma e 

também do recurso a diversas modalidades de 

leitura; 

- Variar as experiências de leitura dos alunos, 

também concretizada através do recurso a 

diversas modalidades de leitura. 

 

 

Nas aulas leccionadas durante o programa de 

formação, a professora utilizou as seguintes 

estratégias: 

- Criar materiais para a leitura, através da 

produção de textos escritos pelos alunos e da 

sua apresentação à turma através da leitura em 

voz alta. 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, 

concretizada através da leitura de uma história 

trazida para a aula por um aluno e do contacto 

dos alunos com diversos tipos de textos 

(narrativo e poético); 

- Variar as experiências de leitura dos alunos, 

uma vez que foram realizadas actividades de 

leitura de textos em voz alta e de dramatização 

de textos; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, 

concretizada através de actividades de leitura 

em voz alta para os outros e de discussão do 

sentido ou de passagens de um texto 
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apresentado. 

Quadro 14 – Comparação do perfil inicial e do perfil final da Professora B relativo à 
diversificação de estratégias 

 
A análise do quadro acima apresentado revela-nos que, efectivamente, a 

professora evoluiu no que se refere à diversificação de estratégias destinadas a 

motivar os seus alunos para a leitura. 

Consideramos que o nosso programa de formação promoveu esta 

mudança de atitude por parte da professora, uma vez que a levou a sentir-se mais 

responsável pela análise das estratégias a que recorria para motivar os seus 

alunos para a leitura. 

 Na segunda reflexão escrita (REFB2), a professora considera que, nas 

suas aulas, “houve motivação para a leitura; e que os ficaram com a noção que 

brincando também se aprende e quer ler é um prazer e uma necessidade…”. 

Parece-nos importante salientar este aspecto, uma vez que, inicialmente, a 

professora recorria a estratégias de motivação para a leitura, mas apenas de 

forma pontual, e revelava grande dificuldade em as distinguir das estratégias 

centradas no desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. 

 

5.4.2. Resultados relativos à Professora B 

 

5.4.2.1. Valorização da motivação dos alunos para a leitura 

No Quadro 15, apresentamos informação relativa à comparação dos perfis 

inicial e final da Professora B relativamente à valorização da motivação dos 

alunos para a leitura. 

 

Perfil inicial Perfil final 

Já antes do início da formação, a Professora B 

mostrava preocupação em motivar os seus 

alunos para a leitura. 

O seu desempenho, em termos de 

operacionalização da motivação para a leitura, 

apresentava algumas características positivas: 

- dedicou um  tempo considerável destas aulas 

observadas (80 minutos nas duas aulas) às 

O perfil final da Professora B apresentava as 

seguintes características positivas: 

- utilização sistemática das 

estratégias/actividades centradas na motivação 

para a leitura; 

- grande preocupação em diversificar essas 

estratégias; 

- envolvimento activo da professora e dos 
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estratégias de motivação para a leitura e às 

actividades que conduziram à sua 

concretização (sobretudo da segunda aula); 

- utilizou textos e materiais diversificados. 

 

 

 

No entanto, revelava também algumas 

dificuldades na sua operacionalização, dado 

que: 

- recorria às estratégias de motivação para a 

leitura de forma pontual e parecendo pouco 

consciente das finalidades que as orientavam; 

- mostrava-se mais preocupada com o 

desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura (nomeadamente, 

propondo actividades centradas no estudo de 

aspectos do funcionamento da língua) do que 

com a motivação para a leitura; 

- ela própria e os alunos eram os únicos 

intervenientes na realização dessas 

actividades; 

- estas decorriam sempre na sala de aula. 

alunos nas actividades centradas na motivação 

para a leitura; 

- substancial aumento do tempo de aula 

consagrado à motivação dos alunos para a 

leitura (150 minutos nas duas aulas 

observadas). 

 

Contudo, persistiram alguns aspectos 

negativos: 

- as actividades decorriam sempre na sala de 

aula; 

- os únicos intervenientes continuavam a ser a 

própria professora e os seus alunos; 

- recorreu apenas a textos narrativos; no 

entanto, é de salientar que os vários textos 

narrativos utilizados foram estudados com 

diferentes objectivos. 

 

 
Quadro 15 – Comparação do perfil inicial e o perfil final da Professora B relativo à 

valorização da motivação dos alunos para a leitura 
 

Pela análise do quadro acima apresentado, podemos inferir que a 

Professora B: 

- antes de se dar início à formação, se preocupava em motivar os seus 

alunos para a leitura, embora sentisse alguma dificuldade na sua concretização . 

- após a formação, revelava menos dificuldade na concretização dessas 

estratégias. 

Numa das suas reflexões, a professora revelou que tinha tomado 

consciência das suas dificuldades na aplicação e sistematização das estratégias 

desenvolvidas com o objectivo de motivar os alunos para a leitura, escrevendo: 

”Constatei que ainda tenho muito que aprender referente à motivação para a 

leitura, porque muitas vezes o que aplico não é de forma consciente nem 
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sistemática, pois nunca tive formação nesta área da motivação e não sei 

diferenciar o que é e o que não é motivação.” (REFB1). 

Parece -nos lícito concluir que a evolução verificada se pode atribuir ao 

nosso programa de formação e a uma reflexão consciente da professora sobre o 

seu desempenho nas aulas. 

 

5.4.2.2. Diversificação de estratégias de motivação dos alunos para a leitura 

  No Quadro 16, apresentamos informação relativa à comparação dos perfis 

inicial e final da Professora B no que se refere à diversificação de estratégias de 

motivação dos alunos para a leitura. 

 

Perfil inicial Perfil final 

- Criar materiais para a leitura, através da 

produção de textos escritos feita pelos alunos e 

da sua apresentação à turma através da leitura 

em voz alta. 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, 

concretizada através da leitura de uma história 

trazida para a aula por um aluno e do contacto 

dos alunos com diversos tipos de textos 

(narrativo e poético); 

- Variar as experiências de leitura dos alunos, 

uma vez que foram realizadas actividades de 

leitura de textos em voz alta e de dramatização 

de textos; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, 

concretizada através de actividades de leitura 

em voz alta para os outros e de discussão do 

sentido ou de passagens de um texto 

apresentado. 

- Criar materiais para a leitura, concretizada 

através da produção de textos escritos a partir 

do texto estudado na aula feita pelos alunos e 

da leitura em voz alta dos textos produzidos; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, 

concretizada através de actividades de leitura 

em voz alta, apresentação oral de textos lidos e 

discussão do sentido de palavras ou de 

passagens do texto. 

É de salientar que, na realização destas 

actividades, a professora recorreu sempre a 

textos narrativos, apesar de os ter explorado 

com objectivos diferentes. 

 

 

Quadro 16 – Comparação do perfil inicial e o perfil final da Professora B relativo à 
diversificação de estratégias de motivação para a leitura 

 

 A partir da leitura do quadro acima, podemos constatar que a Professora B, 

mesmo antes do início do programa de formação, já se preocupava em 
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diversificar as estratégias de motivação para a leitura a que recorria nas suas 

aulas.  

 Podemos também afirmar que a professora usava estas estratégias sem 

ter uma consciência clara da sua natureza e da finalidade que visavam. Ela 

própria escreveu, numa das suas reflexões: “(…) obtive evolução tanto na 

aquisição de conhecimentos como na aplicação de estratégias na motivação para 

a leitura”. (REFB3).  

Esta afirmação da professora parece-nos reveladora das dificuldades 

sentidas, quer no reconhecimento, quer na aplicação das estratégias de 

motivação para a leitura. 

 Esta constatação realça o valor da diversificação de estratégias de 

motivação para a leitura que se observa nas suas aulas e também a forma mais 

sistematizada como a elas recorre. 
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6.1. Introdução 

Neste capítulo, procedemos à comparação dos resultados da análise de 

dados relativa às representações e ao desempenho das duas professoras que 

participaram no nosso estudo, para verificarmos de que forma se tinham alterado 

e tentarmos relacionar essas alterações com o programa de formação por nós 

supervisionado. 

Focámos este cruzamento de dados em aspectos fundamentais do nosso 

estudo: 

- o papel desempenhado pela supervisão no desenvolvimento profissional 

dos professores; 

- associada a este tópico, surge a referência ao papel do trabalho 

colaborativo (que envolveu a supervisora e as professoras em formação) na co-

construção de estratégias de motivação dos alunos para a leitura; 

- a valorização da motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua 

portuguesa; 

- a importância da diversificação de estratégias para a promover, 

contribuindo para criar e desenvolver hábitos de leitura nos alunos. 

 

6.2. Paralelo entre a evolução das representações da Professora A e o seu 

desempenho em termos de motivação dos seus alunos para a leitura  

 

6.2.1. Papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos professores 

Inicialmente, a Professora A não tinha uma ideia clara sobre a forma 

como a supervisão poderia contribuir para o seu desenvolvimento profissional e 

para melhorar o desempenho dos professores. 

No final do processo, esta professora mostrou-se satisfeita com o 

programa de formação que tinha frequentado e reconheceu que este tinha 

contribuído para o seu desenvolvimento profissional, sobretudo em relação à 

motivação dos seus alunos para a leitura. 

Orientámos o nosso programa de formação continuada no sentido de este 

poder contribuir para uma reflexão sobre o papel da supervisão no 

desenvolvimento profissional dos professores. 
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Na primeira sessão do programa, quando questionada sobre o conceito 

de supervisão, a Professora A referiu que era: “orientar”, “Mas não é para 

inspeccionar é para ajudar “ e “Ajudar a Reflectir “ (Notc1). 

No que se refere ao papel da reflexão, no âmbito da supervisão e da 

formação continuada de professores, a formanda afirmou que servia para “Pensar 

no que fez, como fez e como poderá fazer” (Notc1).  

A própria professora admitiu que não reflectia muito sobre as estratégias 

utilizadas e afirmou “(…) que com o passar dos anos há uma tendência para 

cairmos um pouco na rotina (…)” (EFA25). 

Perante estes resultados, pareceu-nos importante desenvolver nos 

formandos hábitos de reflexão. Com essa finalidade, instituímos o hábito de 

realizar uma reflexão logo após a observação das aulas e, nas nossas sessões de 

formação, utilizámos largamente esta estratégia. 

De facto, consideramos que, num contexto supervisivo que vise o 

desenvolvimento profissional de professores, é fundamental recorrer à reflexão 

para a acção, na acção e sobre a acção, dentro da medida do possível. 

Deste modo, contribuímos para que todos os intervenientes neste 

programa de formação continuada (incluindo a própria supervisora) 

desenvolvessem e aprofundassem hábitos de reflexão. 

Verificámos, igualmente, que o desenvolvimento de hábitos de reflexão 

permitiu a esta professora ir construindo conhecimento teórico-prático relativo à 

importância da supervisão para o seu desenvolvimento profissional, em geral, e 

das suas práticas educativas para a motivação dos seus alunos para a leitura, em 

particular. 

Esta evolução tornou-se evidente no desempenho desta professora, que 

fomos observando no âmbito do programa de formação continuada por nós 

supervisionado. 

A propósito da primeira aula observada (leccionada pela professora ainda 

antes de termos dado início ao programa de formação) (GrOb1PA), dialogámos 

com esta sobre o facto de existir outra versão da história estudada diferente da 

que tinha sido usada na aula, que os alunos tinham trazido e que ela tinha 

ignorado. Concluímos com ela que deveria ter apresentado essa versão da 
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história aos alunos para eles a (re)contarem e verificarem as diferenças e 

semelhanças entre as duas versões.  

Na segunda aula observada (GROb2PB), reflectimos com a professora 

acerca da possibilidade de realizar uma nova actividade, que poderia levar os 

alunos a criarem materiais de leitura, e sugerimos a escrita de um texto que 

descrevesse as aventuras associadas à “longa viagem” do protagonista. A 

professora admitiu não lhe ter ocorrido essa ideia. Em nossa opinião, tal 

aconteceu, porque a sua principal preocupação foi promover a exploração e 

compreensão do texto, bem como o estudo de aspectos ligados ao funcionamento 

da língua, em detrimento da motivação para a leitura. 

Antes de termos dado início ao programa da formação continuada e pelas 

observações relativas ao desempenho da professora em termos de motivação do 

seus alunos para a leitura, podemos considerar que esta lhe conferia um certo 

grau de sistematização, mostrando-se capaz de promover a articulação entre as 

diversas situações desta natureza observadas. 

Assim, na primeira aula antes do início do programa de formação, 

identificámos duas situações de motivação para a leitura em que houve uma certa 

articulação entre as duas actividades realizadas, uma vez que consistiram na 

audição de uma história e na sua dramatização. Na segunda aula, apenas foi 

identificada uma situação de motivação para a leitura, pelo que não pudemos 

observar a coordenação. 

O diálogo com a professora acerca do trabalho por si realizado nestas 

aulas prévias, que pudesse ser relacionado com a preocupação em motivar os 

seus alunos para a leitura, levou-a a reconhecer que não sabia muito bem 

distinguir estratégias de motivação para a leitura de estratégias centradas no 

desenvolvimento de competências em compreensão para a leitura. 

Indo mais ao pormenor, nas aulas observadas antes do programa de 

formação continuada e em relação ao desempenho da professora em termos de 

motivação dos seus alunos para a leitura, constatámos o seguinte: 

- utilizava estratégias de motivação para a leitura, mas de uma forma 

pontual e apenas no início da aula; 
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- ela própria e os seus alunos eram os únicos intervenientes nas 

actividades levadas a cabo para concretizar essas estratégias; 

- essas actividades decorriam sempre na sala de aula; 

- era-lhes dedicado pouco tempo da aula, (o tempo total dedicado à 

motivação para a leitura, nestas duas aulas, não excedeu os 20 minutos); 

- utilizava apenas o manual adoptado e recursos a ele associados. 

Logo após a observação das aulas e nas sessões do programa de 

formação continuada, reflectimos com a professora sobre estes aspectos. Esta 

reconheceu que teria de melhorar o seu desempenho no campo em estudo, pois 

sentia-se um pouco confusa em termos de identificação de estratégias orientadas 

para a motivação dos seus alunos para a leitura, além de manifestar uma certa 

tendência para repetir as actividades que visavam a sua concretização. 

Após ter frequentado o programa de formação continuada por nós 

supervisionado, a professora manifestou a intenção de recorrer a estratégias 

centradas na motivação para a leitura, afirmando o seguinte: “Acho que correu 

bem, deu trabalho mas achei interessante.” (NotcA3). 

 A partir da observação de aulas leccionadas pela professora no decurso 

do programa de formação, constatámos o seguinte: 

- utilizou estratégias que, na sua opinião, tinham conseguido motivar os 

alunos para a leitura: “eles gostaram muito, prescindiram dos intervalos para 

ensaiar (…) nunca pensei que os conseguisse motivar tanto por causa de um 

livro.” (NotcA2); 

- as actividades utilizadas foram mais diversificadas (leitura em voz alta, 

escrita de textos a pares, dramatização), assim como os materiais utilizados; 

continuou a privilegiar o texto narrativo, mas levou os alunos a procurarem 

material de leitura noutras fontes que não o manual, o que conduziu à 

diversificação dos tipos de texto com os quais puderam contactar e ainda para a 

criação de um espaço para os alunos tecerem comentários à apresentação dos 

colegas. 

Em relação à actividade da última aula (GrOb4PB), a professora salienta 

o seguinte: “Eles às vezes iam à biblioteca buscar livros, levavam para casa 

muitas vezes eu nem sabia se tinham lido ou não, nunca me tinha ocorrido que 



Capítulo 6 – Cruzamento dos resultados da análise das representações e do desempenho das professoras  

 

179 

 

podia utilizar isso na aula e foi muito interessante até eu descobri livros que não 

conhecia” (NotcA4). 

As observações acima apresentadas, feitas com base no cruzamento dos 

resultados da análise dos dados relativos às representações e ao desempenho 

desta professora, permitem-nos concluir que a reflexão levada a cabo durante o 

programa de formação continuada por nós supervisionado levou esta professora a 

evoluir em relação às suas concepções iniciais e ao seu desempenho no que 

dizia respeito à importância da motivação dos alunos para a leitura, verificando-se 

uma maior diversificação de estratégias/actividades nas aulas leccionadas no 

decurso do programa comparativamente com as leccionadas antes do mesmo. 

Podemos inferir que a professora teve uma maior preocupação em definir 

estratégias para a motivação da leitura, na preparação das suas aulas. Além 

disso, realizou com os alunos actividades que requeriam uma participação mais 

activa dos mesmos, pelo que eles trabalharam de uma forma mais autónoma.  

Parece-nos licito concluir que, através do percurso realizado no programa 

de formação continuada proposto, esta professora tomou consciência de que 

planeava as suas aulas sem reflectir muito sobre as estratégias a utilizar e, mais 

concretamente, sem pensar se estas contribuíam para motivar os seus alunos 

para a leitura ou desenvolver neles competências em compreensão na leitura. 

 

6.2.2. Papel do trabalho colaborativo na co-construção de estratégias de 

motivação para a leitura 

A partir da entrevista inicial feita à Professora A, constatámos que o 

trabalho colaborativo e a reflexão sobre a acção eram aspectos que não faziam 

parte dos seus hábitos profissionais, surgindo apenas pontualmente. 

Tendo em conta o perfil inicial desta professora, em termos de 

representações, pudemos constatar que a sua noção de trabalho colaborativo se 

referia apenas a situações pontuais de troca de experiências, opiniões e ideias 

acerca de estratégias a desenvolver: “É muito bom haver trocas de experiências 

entre colegas.” (EIA26). 

Após a sua participação no programa de formação continuada que lhe foi 

proposto, a Professora A reconheceu a importância do trabalho colaborativo para 
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a troca de ideias e a partilha de experiências entre formandos e supervisora e 

ainda para a integração desta componente nos seus hábitos de trabalho. 

Na sua opinião, a participação no programa de formação por nós 

supervisionado, em termos de trabalho colaborativo, foi positiva também porque 

“houve um diálogo aberto e troca de experiências com as colegas” (Ref3A). 

No que diz respeito a este aspecto, parece-nos também importante 

realçar o trabalho desenvolvido no decurso da concepção/preparação das 

actividades a desenvolver nas aulas leccionadas durante o programa de 

formação, bem como as reflexões levadas a cabo logo a seguir à observação 

destas aulas e durante as sessões do programa. 

Pensamos que estas actividades contribuíram para levar esta professora 

a valorizar a troca de experiências e informação entre os intervenientes: 

“Trocávamos impressões as três uma dizia uma coisa, outra e recolhíamos 

ideias.” (EFA25). 

Consideramos que estes progressos podem ser uma consequência da 

supervisão colaborativa por nós desenvolvida no âmbito deste programa de 

formação continuada de professores, que levou todos os participantes 

(supervisora e formandas) a reflectirem de forma individual e conjunta sobre as 

suas práticas e formas de as renovar. 

Neste contexto, verificámos algumas alterações no seu desempenho, que 

consideramos estar relacionadas com este trabalho colaborativo (envolvendo as 

duas professoras em formação e a supervisora e investigadora) e reflexivo 

(centrado na reflexão para a acção através da preparação conjunta das aulas a 

leccionar, tendo em conta a necessidade de motivar os alunos para a motivação 

para a leitura). 

São elas: 

- um aumento significativo do tempo dedicado à motivação dos alunos 

para a leitura, nas suas aulas; 

- uma maior preocupação em diversificar as estratégias orientadas para 

esta finalidade; 

- uma maior preocupação em diversificar os recursos didácticos. 
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6.2.3. Valorização da motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua 

portuguesa 

Logo à partida, nas suas respostas à entrevista inicial, a Professora A 

revelou que considerava essencial promover a motivação para a leitura nos 

primeiros anos de escolaridade. Atribuía essa responsabilidade à escola e, 

principalmente, ao professor, que deveria servir de modelo de leitor aos alunos. 

Na entrevista final, a professora reconheceu que não bastava “boa 

vontade” por parte dos professores, que seria igualmente necessário ter formação 

nesta área. 

No início da formação, a professora admitiu sentir dificuldades em motivar 

os alunos para a leitura e atribuía-as a causas externas ao contexto escolar, 

tendo feito especial referência às novas tecnologias da comunicação. Esta opinião 

da Professora A reflectia um pouco o “senso comum”, que leva a atribuir a 

responsabilidade pela falta de motivação dos alunos para a leitura às novas 

tecnologias, sem se reflectir sobre se o contexto escolar dá resposta às suas 

necessidades e interesses. 

No final, afirmou sentir-se mais preparada para motivar os alunos para a 

leitura e reconheceu que o professor tem um papel de relevo neste contexto 

através das estratégias/actividades a que recorre nas suas aulas. Depois de ter 

recorrido a algumas das estratégias referidas nas sessões de formação e de 

termos reflectido em conjunto sobre as estratégias que poderiam contribuir para a 

motivação dos alunos, a professora concluiu: “Este trabalho realizado em 

colaboração fez-me reflectir pois nem sempre é fácil dar uma aula em termos de 

motivação para os alunos.” (RefA3). 

Consideramos que as alterações que ocorreram nas representações da 

Professora A relativamente à motivação dos alunos para a leitura se devem 

essencialmente ao nosso programa de formação que incidiu sobre: 

- o contributo da supervisão e da investigação -acção para o 

desenvolvimento profissional dos professores; 

 - a importância da motivação para a leitura; 

-  estratégias  de motivação para a leitura. 
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Estas alterações nas representações são confirmadas pelas alterações 

observadas no desempenho da professora. 

Como já foi referido, inicialmente (nas aulas observadas antes de se dar 

início ao programa de formação) a professora recorria pouco a estratégias de 

motivação dos alunos para a leitura e tinha dificuldade em articular entre si as 

actividades através das quais as concretizava e as situações de sala de aula em 

que estas surgiam. 

Após ter frequentado e concluído o nosso programa de formação, a 

professora manifestou a intenção de recorrer mais frequentemente a estratégias 

centradas na motivação para a leitura. 

Em relação às aulas leccionadas durante o programa de formação, a 

professora afirmou o seguinte: “Acho que correu bem, deu trabalho mas achei 

interessante.” (Notc3). 

Ao longo desta análise, encontrámos diferenças entre o perfil inicial e o 

perfil final da Professora A em termos do seu desempenho relativamente à 

motivação dos seus alunos para a leitura.  

Nas duas últimas aulas observadas, leccionadas já no decurso do 

programa de formação, verificámos uma maior preocupação da professora em 

dinamizar estratégias de motivação para a leitura. As aulas também foram 

planeadas com a finalidade – entre outras – de promover a motivação dos alunos 

para a leitura. 

Por conseguinte, o perfil final da Professora A, em termos de 

desempenho em motivação dos alunos para a leitura, apresentava as seguintes 

características: 

- grande preocupação em recorrer a estratégias/actividades centradas na 

motivação para a leitura; 

- utilização sistemática dessas estratégias; 

- substancial aumento do tempo de aula consagrado à motivação dos 

seus alunos para a leitura (mais de 1 hora em ambas as aulas observadas). 

Podemos inferir que, antes do início da formação, a professora se 

mostrava preocupada em proporcionar aos alunos actividades de motivação para 

a leitura, embora nem sempre o fizesse de uma forma consciente e sistemática.  
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Nas aulas observadas no decurso da formação, verificámos que a 

professora teve uma maior preocupação em planear actividades com o objectivo 

de proporcionar a motivação para a leitura.  

Podemos inferir que, através do percurso realizado no programa de 

formação continuada proposto, esta professora tomou consciência de que 

planeava as suas aulas sem reflectir muito sobre as estratégias a utilizar e, mais 

concretamente, sem pensar se estas contribuíam para motivar os seus alunos 

para a leitura ou desenvolver neles competências em compreensão na leitura. 

 
6.2.4. Importância da diversificação de estratégias para a motivação dos 

alunos para a leitura 

No que se refere às estratégias de motivação para a leitura, esta 

professora considerava que as implementava nas suas aulas e que o programa 

de formação poderia contribuir para renovar essas práticas. 

Nas suas respostas à entrevista inicial, a Professora A referiu exemplos 

de actividades que realizava nas suas aulas para motivar os seus alunos para a 

leitura, que pudemos relacionar com as seguintes estratégias: 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, concretizada através de 

actividades relacionadas com a requisição de livros na biblioteca, a apresentação 

de histórias vividas ou imaginadas por eles e a pesquisa em grupo; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, através do recurso a 

diferentes modalidades de leitura. 

A análise de dados feita levou-nos a verificar que esta professora 

inicialmente fazia alguma confusão entre estratégias de motivação para a leitura e 

estratégias centradas no desenvolvimento de competências em compreensão na 

leitura. No decurso da formação, ela própria tomou consciência de que utilizava 

poucas estratégias de motivação para a leitura e, frequentemente, as confundia 

com estratégias centradas no desenvolvimento de competências em 

compreensão para a leitura: “Acho que não sei reconhecer algumas das 

estratégias apontadas como motivação para a leitura e salientou ter muitas 

preocupações com o funcionamento da língua e interpretação. Faço algumas 

actividades que acho que são motivação para a leitura, mas não sei se são”. 

(Notc1). 
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Reconheceu a importância do programa de formação que se propunha 

frequentar para a ajudar a fazer esta distinção e a diversificar as suas práticas de 

motivação para a leitura. 

Assim, referindo-se a uma aula já leccionada no decurso do programa de 

formação continuada, a professora considerava ter conseguido motivar os alunos: 

“eles gostaram muito, prescindiram dos intervalos para ensaiar (…) nunca pensei 

que os conseguisse motivar tanto por causa de um livro.” (Notc2). 

Consideramos que esta mudança de perspectiva teve a ver com o 

envolvimento de todos os intervenientes no programa de formação continuada 

para melhorar o desempenho das professoras, levando-as a ter uma visão mais 

crítica das suas estratégias de motivação para a leitura e a desenvolver novas 

estratégias neste domínio. 

No que se refere a este aspecto, parece-nos importante realçar o trabalho 

relativo à concepção/preparação das actividades a desenvolver nas aulas, bem 

como as reflexões levadas a cabo logo a seguir à observação e leccionação das 

mesmas e durante as sessões de formação. 

Nas sessões de formação, analisámos dois documentos: um referente a 

estratégias centradas na motivação para a leitura (Sá, 2007) e outro sobre 

diferentes tipos de textos (Sim -Sim, 2007). 

Nessa sessão, a Professora A referiu que costumava “fazer leitura 

diversificada e que não conhecia os tipos de textos referidos por aqueles nomes “ 

(Notc2). 

Noutras sessões e enquanto reflectíamos sobre as estratégias a que as 

formandas tinham recorrido nas aulas observadas, a Professora A admitiu que 

nem sempre planeava as aulas com o objectivo de desenvolver a motivação para 

a leitura nos seus alunos, porque “Nós preocupamo-nos muito com a 

compreensão do texto e com a gramática” (Notc2). 

 Consideramos que, ao longo desta análise, encontrámos diferenças entre 

o perfil inicial e o perfil final da Professora A no que dizia respeito ao seu 

desempenho relativamente à motivação dos seus alunos para a leitura. 

Do perfil final desta professora, em termos de desempenho, faziam parte 

as seguintes características: 
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- envolvimento activo da professora e dos alunos nas actividades 

centradas na motivação para a leitura; 

- recurso a diversos tipos de textos (o habitual texto narrativo, mas 

também o texto poético). 

Nas aulas observadas antes de implementarmos o programa de formação 

verificámos que a professora tinha recorrido às seguintes estratégias de 

motivação para a leitura: 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, concretizada através de 

uma actividade que consistiu em escutar a história registada em CD; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, concretizada através da 

audição da história registada em CD, da dramatização da mesma e também do 

recurso a diversas modalidades de leitura; 

- Variar as experiências de leitura dos alunos, também concretizada 

através do recurso a diversas modalidades de leitura. 

Nas aulas leccionadas no decurso do programa de formação, a 

professora utilizou as seguintes estratégias de motivação para a leitura: 

- Criar materiais para a leitura, concretizada através da produção de 

textos escritos e da sua apresentação à turma mediante a leitura dos mesmos em 

voz alta; 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, concretizada através da 

leitura de uma história trazida para a aula por um aluno e do contacto dos alunos 

com diversos tipos de textos (narrativo e poético); 

- Variar as experiências de leitura dos alunos, uma vez que foram 

realizadas actividades de leitura de textos em voz alta e de dramatização de 

textos; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, concretizada através de 

actividades de leitura em voz alta para os outros e de discussão do sentido ou de 

passagens de um texto apresentado. 

Logo, nestas duas aulas houve uma maior diversificação de 

estratégias/actividades desenvolvidas pela professora e alunos. 

 Pela análise do desempenho inicial e final da professora, parece-nos 

lícito afirmar que esta começou a preocupar-se mais com o recurso a novas 
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estratégias por ter reconhecido que a motivação dos alunos para a leitura 

dependia bastante do trabalho que desenvolvia com eles, logo que as 

estratégias/actividades desenvolvidas eram fundamentais para criar e 

desenvolver hábitos de leitura nos seus alunos. “Gostaram muito, prescindiram 

dos intervalos para ensaiar, nunca pensei que os conseguisse motivar tanto por 

causa de um livro.” (NotcA). 

Parece-nos importante salientar também alguns aspectos menos positivos 

do desempenho desta professora, que deveriam ser trabalhados por sua própria 

iniciativa ou noutras formações que venha a frequentar. 

Antes de mais, temos o facto de as actividades relacionadas com a 

motivação para a leitura terem decorrido sempre na sala de aula e de os únicos 

intervenientes terem sido ela própria e os seus alunos. 

Quanto a este aspecto, podemos referir que, na segunda aula por nós 

observada depois do programa de formação, os alunos foram pesquisar livros à 

biblioteca da escola para apresentarem à turma. Consideramos que esta 

actividade poderia ter sido desenvolvida na própria biblioteca. 

Quanto aos intervenientes, pensamos que poderia ter havido um maior 

intercâmbio entre as professoras, na impossibilidade de outras alternativas, uma 

vez que consideramos importante para os alunos ler para outras pessoas que não 

sejam só os colegas e a professora. 

 Em suma, por tudo o que já foi referido, esta professora foi capaz de 

consciencializar, descrever, analisar e alterar as suas práticas, revelando 

capacidades reflexivas e investigativas, que contribuíram para uma maior abertura 

à mudança de práticas. 

Sem querer fazer uma comparação entre as professoras intervenientes no 

nosso estudo, porque não é esse o nosso objectivo, parece-nos importante 

salientar que a Professora A era a que, inicialmente, revelava maiores 

dificuldades em identificar e desenvolver práticas de motivação para a leitura.  

É de realçar o seu “empenho” imprescindível ao desenvolvimento de 

atitudes reflexivas, ao manifestar abertura para experimentar novas metodologias 

e implementar estratégias diferentes. 
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6.3. Paralelo entre a evolução das representações da Professora B e o seu 

desempenho em termos de motivação dos seus alunos para a leitura  

 

6.3.1. Papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos professores 

Desde o primeiro momento, esta professora mostrou-se disposta a 

participar no programa de formação continuada, porque considerava que tal lhe 

permitiria “adquirir mais conhecimentos, partilhar, é adquirir, contribuir… no fundo 

e partilhar conhecimentos…” (EIPB29). 

 Esta professora associou o papel da supervisão ao trabalho desenvolvido 

entre todos os intervenientes na formação. 

No final da formação, considerou que o programa tinha contribuído para o 

desenvolvimento do trabalho em equipa, para a troca de ideias e para uma 

construção em conjunto de estratégias didácticas de motivação para a leitura dos 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Mostrou-se satisfeita com o programa de 

formação frequentado, reconheceu que tinha sido muito produtivo e que tinha 

correspondido às suas expectativas iniciais. 

Orientámos o nosso programa de formação continuada no sentido deste 

poder contribuir para uma reflexão sobre o papel da supervisão no 

desenvolvimento profissional dos professores. 

Na primeira sessão do nosso programa de formação, tentámos inferir o 

que a Professora B pensava sobre o papel da supervisão no desenvolvimento 

profissional. Esta referiu que seria “ver por cima de”, “estar além de… ter uma 

visão mais alargada” e “Coordenar os trabalhos de outros elementos de forma a 

interligá-los” (Notc1). 

No que se referia ao papel da reflexão, no âmbito da supervisão e da 

formação continuada de professores, a formanda afirmou que servia para “ir ao 

encontro dos alunos. Por isso às vezes pensamos fazer uma coisa e fazemos 

outra, … olho para a cara deles e mudo logo o que tinha pensado” (Notc1). 

Podemos inferir que a professora fazia reflexão durante a acção, 

modificando as suas estratégias/ actividades de acordo com forma como os 

alunos reagiam às mesmas. 
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Durante o programa de formação continuada proposto, esta professora 

reconheceu que planeava as suas aulas tentando ir ao encontro do que pensava 

serem estratégias de motivação, mas verificou que nem sempre usava as 

estratégias mais adequadas.  

 Na primeira reflexão feita depois da observação das duas aulas por ela 

leccionadas antes de se dar início ao programa de formação, a professora afirmou 

o seguinte: “constatei que ainda tenho muito que aprender referente à motivação 

para a leitura, porque muitas vezes o que aplico não é de forma consciente nem 

sistemática pois nunca tive formação nesta área da motivação e não sei 

diferenciar o que é e o que não é motivação”  (RefB1). 

Perante estes resultados, pareceu-nos importante desenvolver na 

formanda hábitos de reflexão, não somente “durante a formação” mas igualmente 

“antes” e “depois” da mesma. De facto, consideramos que, num contexto 

supervisivo visando o desenvolvimento profissional de professores, é fundamental 

recorrer à reflexão para a acção, na acção e sobre a acção, dentro da medida do 

possível. 

 Outro aspecto que nos parece importante salientar foi o facto de a 

professora referir, referindo-se à supervisão do programa de formação continuada 

proposto: “ao ser dada por uma colega da escola, há mais à vontade e partilha. 

Penso que também me vai ajudar a ser melhor profissional, mais reflexiva e a 

trabalhar colaborativamente para a melhoria das práticas pedagógicas” (RefB1).  

A partir desta afirmação da Professora B, podemos realçar a importância 

que é atribuída à supervisão horizontal como um meio de troca de informação, de 

inter-ajuda e de trabalho colaborativo entre colegas, numa relação mais informal e 

sem uma função avaliativa. 

Numa perspectiva de supervisão horizontal, pensamos ter contribuído 

para o desenvolvimento de hábitos de reflexão, o que permitiu a esta professora ir 

construindo um conhecimento teórico-prático relativo à importância da supervisão 

para o seu desenvolvimento profissional, em geral, e das suas práticas educativas 

para a motivação dos seus alunos para a leitura, em particular. 
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Tal levou a que tivéssemos encontrado diferenças entre o perfil inicial e o 

perfil final da Professora B, em termos do seu desempenho relativamente à 

motivação dos seus alunos para a leitura. 

Nas duas primeiras aulas observadas (leccionadas antes de termos dado 

início ao programa de formação), a Professora B revelou aspectos positivos na 

operacionalização da motivação para a leitura: 

- dedicou um tempo considerável destas aulas observadas (sobretudo da 

segunda) às estratégias de motivação para a leitura e às actividades que 

conduziram à sua concretização; 

- utilizou textos e materiais diversificados. 

No entanto, revelava também algumas dificuldades na sua 

operacionalização, dado que: 

- utilizava estratégias de motivação para a leitura, mas sem ter clara 

consciência de que as estava a usar e das finalidades com que recorria a elas; 

- se mostrava mais preocupada com o desenvolvimento de competências 

em compreensão na leitura (nomeadamente, propondo actividades centradas no 

estudo de aspectos do funcionamento da língua) do que com o recurso a 

estratégias orientadas para a motivação para a leitura; 

- ela própria e os seus alunos foram os únicos intervenientes nas 

actividades levadas a cabo para concretizar essas estratégias; 

Nas duas aulas leccionadas após a formação, verificámos que a 

professora: 

- demonstrou grande preocupação em diversificar as 

estratégias/actividades centradas na motivação para a leitura; 

- recorreu a essas estratégias de forma sistemática; 

- se envolveu activamente e também aos seus alunos nas actividades 

centradas na motivação para a leitura. 

Vemos esta evolução da Professora B como uma consequência do 

esforço de reflexão para a acção, na acção e sobre a acção desenvolvido no 

âmbito do programa de formação continuada por nós supervisionado. 
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6.3.2. Papel do trabalho colaborativo na co-construção de estratégias de 

motivação para a leitura 

A partir da entrevista inicial feita à Professora B, constatámos que o 

trabalho colaborativo e a reflexão sobre a acção eram aspectos que não 

valorizava muito, já que os focou muito pouco.  

Verificámos igualmente que via trabalho colaborativo como uma simples 

troca de ideias entre os intervenientes, apenas associado a situações pontuais de 

troca de ideias: “Eu considero muito importante o trabalho em equipas trocar 

ideias, o trabalho colaborativo.” (EIPB24). 

 Estas razões, entre outras, levaram-na a valorizar muito a formação por 

nós desenvolvida. 

Após a sua participação no programa de formação continuada que lhe foi 

proposto, a Professora B reconheceu a importância do trabalho colaborativo pela 

partilha, reflexão e aprendizagem comum entre formandos e supervisora e ainda 

para a integração desta componente nos seus hábitos de trabalho.  

Na sua opinião, a participação no programa de formação por nós 

supervisionado, em termos de trabalho colaborativo, foi positiva também porque 

proporcionou uma partilha de aprendizagens: “Aprender e também para 

contribuir.” (EIPB26). 

No que diz respeito a este aspecto, parece-nos também importante 

realçar o trabalho desenvolvido no decurso da concepção/preparação das 

actividades a desenvolver nas aulas, bem como as reflexões levadas a cabo logo 

a seguir à observação das aulas e durante as sessões de formação. 

A professora referiu que este tipo de trabalho deveria ser feito de uma 

forma continuada e não simplesmente no âmbito de um programa de formação: 

“mas sim um trabalho colaborativo na preparação das aulas, mesmo que fosse de 

anos diferentes pois mesmo assim estamos sempre a aprender” (REFB1). 

Consideramos que estes progressos podem ser uma consequência da 

supervisão horizontal por nós desenvolvida no âmbito deste programa de 

formação continuada de professores, que levou todos os participantes 

(supervisora e formandas) a reflectirem sobre as suas práticas, de forma 

individual e conjunta, e a procurar formas de as renovar. 
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O recurso ao trabalho colaborativo (envolvendo as duas professoras em 

formação e a supervisora e investigadora) de tipo reflexivo contribuiu para a 

valorização da reflexão para a acção (através da preparação conjunta das aulas a 

leccionar, tendo em conta a necessidade de motivar os alunos para a leitura) e da 

reflexão sobre a acção (associada a uma análise conjunta das aulas leccionadas 

pelas duas formandas e observadas pela supervisora do programa, com base no 

preenchimento de grelhas relativas às situações de motivação para a leitura 

identificadas nessas aulas). 

Esta promoção do trabalho reflexivo/colaborativo teve reflexos no seu 

desempenho. 

Com efeito, nas aulas leccionadas no decurso do programa de formação 

continuada, observámos: 

- um aumento de três para cinco das situações concretas de motivação 

para a leitura; 

- um aumento do tempo dedicado à motivação para a leitura (de 75 

minutos para 95 minutos); 

- a diversificação das estratégias de motivação para a leitura utilizadas; 

- ainda a diversificação materiais utilizados. 

 

6.3.3. Valorização da motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua 

portuguesa 

Logo à partida, nas suas respostas à entrevista inicial, a Professora B 

revelou que considerava essencial promover a motivação para a leitura nos 

primeiros anos de escolaridade. Atribuía parte dessa responsabilidade à escola e 

via o professor como o elemento orientador de todo esse processo. 

No início da formação, a professora afirmou não sentir dificuldades em 

motivar os alunos para a leitura, considerando que era essencial uma orientação 

correcta por parte do professor na escolha dos livros adequados à sua idade 

(EIB18). 

No final, afirmou sentir-se mais preparada para seleccionar estratégias 

para motivar os alunos para a leitura. 
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No início do processo, também reconheceu que não sabia distinguir 

estratégias de motivação para a leitura de estratégias centradas no 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, o que já não 

acontecia no final da formação: “embora fizesse alguma coisa para a motivação 

depois canalizei tudo para a compreensão da leitura, porque eu fazia o percurso 

ao contrário, ou seja eu achava que a compreensão da leitura é que os ia motivar. 

Agora percebo que o caminho é inverso.” (EFB11). 

Esta mudança de atitude entre o perfil inicial e o perfil final, em termos de 

representações, parece-nos relacionada com o nosso programa de formação, 

uma vez que, durante as sessões levadas a cabo no seu âmbito, analisámos 

possíveis estratégias de motivação para a leitura, de acordo com a idade dos 

alunos e ano de escolaridade por eles frequentado, e reflectimos sobre o seu 

possível êxito. 

No final da formação, depois de a Professora B ter operacionalizado 

algumas estratégias referidas nas sessões de formação e de formandas e 

supervisora terem reflectido conjuntamente sobre as estratégias que poderiam 

contribuir para a motivação dos alunos, a professora sentiu “evolução tanto na 

aquisição de conhecimentos como na aplicação de estratégias na motivação para 

a leitura” (RefB3). 

A professora concluiu ainda que a formação a tinha ajudado a dissociar 

as estratégias de motivação para a leitura das centradas no desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura. 

A Professora B fez um balanço muito positivo deste percurso formativo e 

concluiu que o mesmo “Fez-me reflectir e aperceber que, afinal há sempre muito a 

aprender e que trabalhar em parceria todos obtemos bons resultados.” (RefB3). 

Consideramos que esta professora sempre revelou preocupação em 

relação à motivação dos alunos para a leitura, mas nem sempre conseguiu 

recorrer a estratégias nela centradas de uma forma consciente e sistemática. 

Sentimos que as alterações que ocorreram em relação às representações 

da Professora B relativamente à importância e reconhecimento de estratégias de 

motivação para a leitura se devem essencialmente ao nosso programa de 

formação e ao trabalho colaborativo desenvolvido. 
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Constatámos que essa alteração das suas representações se reflectiu no 

seu desempenho em termos de motivação dos seus alunos para a leitura. 

No que se refere a este aspecto, no primeiro momento de observação de 

aulas leccionadas, verificámos que a Professora B (principalmente na segunda 

aula) revelou uma maior preocupação em aplicar estratégias centradas no 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura do que estratégias 

orientadas para a motivação dos seus alunos para a leitura. 

No entanto, em ambas as aulas observadas antes de darmos início ao 

programa de formação, foram identificadas situações de motivação para a leitura: 

na primeira aula, surgiram de uma forma pouco sistematizada e por períodos 

curtos; na segunda aula, houve maior sistematização e as situações identificadas 

eram mais longas. 

Daqui podemos inferir que, embora se mostrasse preocupada com a 

motivação dos alunos para a leitura, esta professora revelava algumas 

dificuldades na sua operacionalização. Estas derivavam do facto de sentir 

necessidade de privilegiar as estratégias/actividades orientadas para o 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, com particular 

relevo para o funcionamento da língua. Assim sendo, consagrava pouco tempo à 

motivação para a leitura. Este aspecto evidenciou-se sobretudo na primeira aula 

observada.  

Nas aulas observadas que leccionou durante a frequência do programa 

de formação continuada, a Professora B valorizou a motivação dos alunos para a 

leitura mediante o recurso a estratégias e materiais mais diversificados. 

 
6.3.4. Importância da diversificação de estratégias para a motivação dos 

alunos para a leitura 

No que se refere às estratégias de motivação para a leitura, esta 

professora considerava que as operacionalizava nas suas aulas e que o programa 

de formação poderia contribuir para renovar essas práticas 

 A partir da análise das respostas dadas à entrevista inicial, pudemos 

concluir que, nas suas aulas, em termos de motivação para a leitura, a Professora 

B procurava essencialmente Rodear os alunos de um universo de leitura, através 
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de actividades relacionadas com a requisição de livros na biblioteca e de jogos de 

“caça às palavras” que se repetem num texto.  

Nas aulas por si leccionadas antes da implementação do nosso programa 

de formação, observámos as seguintes estratégias/actividades de motivação 

para a leitura:  

- Rodear os alunos de um universo de leitura, concretizada através de 

uma ficha de leitura em que se pretendia motivar os alunos para a recolha de 

informações noutras fontes que não o manual (livros, internet…); 

- Variar as experiências de leitura dos alunos, através da leitura de material 

de diversas naturezas (textual e icónica) e de textos de variados tipos; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, criando situações em 

que os alunos tinham de ler em voz alta e discutir o sentido dos enunciados lidos.  

Apesar de podermos considerar que a professora diversificou as 

estratégias de motivação para a leitura, parece-nos que o fez de uma forma 

pouco sistemática e consciente, uma vez que, na primeira aula, não aprofundou a 

abordagem das duas questões da ficha de leitura que mais levariam à motivação 

para a leitura. 

Nas aulas observadas que foram leccionadas no decurso do nosso 

programa de formação, identificámos o recurso às seguintes estratégias de 

motivação para a leitura: 

- Criar materiais para a leitura, concretizada através da produção de 

textos escritos a partir do texto estudado na aula e da leitura em voz alta dos 

textos produzidos; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, concretizada através de 

actividades de leitura em voz alta, apresentação oral de textos lidos e discussão 

do sentido de palavras ou de passagens do texto. 

No entanto, a professora recorreu sempre a textos narrativos, apesar de 

os ter explorado com objectivos diferentes. 

Parece-nos importante salientar também, como aspectos menos positivos 

do desempenho desta professora, o facto de as actividades relacionadas com a 

motivação para a leitura terem decorrido sempre na sala de aula e de os únicos 

intervenientes terem sido ela própria e os seus alunos. 
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Pela observação feita, parece-nos lícito afirmar que, inicialmente, esta 

professora fazia alguma confusão entre estratégias de motivação para a leitura e 

estratégias centradas no desenvolvimento de competências em compreensão na 

leitura: “e não sei diferenciar o que é e o que não é motivação” (RefB1). 

Salientou ainda o facto de não ter formação nesta área e reconheceu a 

sua importância para a ajudar a fazer esta distinção e a diversificar as práticas de 

motivação para a leitura que poderiam contribuir “Com estratégias adequadas 

acho que se consegue motivar os alunos para a leitura.” (Notc1). 

Passou a preocupar-se mais com o recurso a novas estratégias por ter 

reconhecido que a motivação dos alunos para a leitura dependia bastante do 

trabalho que desenvolvia com eles, logo que as estratégias/actividades levadas a 

cabo sob a sua alçada eram fundamentais para criar e desenvolver hábitos de 

leitura nos alunos.  

Consideramos que esta mudança de perspectiva teve a ver com o 

envolvimento de todos os intervenientes no programa de formação continuada 

para melhorar o desempenho das professoras, levando-as a ter uma visão mais 

crítica das suas estratégias de motivação para a leitura e a desenvolver novas 

estratégias neste domínio. 

No que se refere a este aspecto, parece-nos importante realçar o trabalho 

relativo à concepção/preparação das actividades a desenvolver nas aulas, bem 

como as reflexões levadas a cabo logo a seguir à observação e leccionação das 

mesmas e durante as sessões de formação. 

Enquanto reflectíamos sobre as estratégias a que as formandas tinham 

recorrido nas aulas observadas, a Professora B constatou que “com estratégias 

adequadas acho que se consegue motivar os alunos para a leitura” (Notc3). 

Esta professora considerou ter atingido os seus objectivos, embora não 

pudesse tirar conclusões muito precisas sobre o efeito que estas estratégias 

tinham tido nos alunos com que trabalhou, porque não eram seus alunos. No 

entanto, comentou que, nos momentos em que trabalhou com eles, os sentiu 

“muito receptivos e participativos” (EFB20). 

Em suma, por tudo o que já foi referido, esta professora foi capaz de 

consciencializar, descrever, analisar e alterar as suas práticas, revelando 
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capacidades reflexivas e investigativas, que contribuíram para uma maior abertura 

à mudança de práticas. 

Numa breve comparação entre as professoras intervenientes no nosso 

estudo, parece-nos importante salientar que a Professora B era a que, 

inicialmente, revelava menores dificuldades em identificar e desenvolver práticas 

de motivação para a leitura. 

Esta professora já planeava e utilizava estratégias/actividades de 

motivação para a leitura, embora muitas vezes não as desenvolvesse de uma 

forma clara, porque não as sabia reconhecer. 

É de realçar o interesse pelo programa que manifestou e a sua abertura 

para experimentar novas metodologias e implementar estratégias diferentes.  

Em jeito de apreciação final, parece-nos interessante referir uma 

afirmação da professora, feita na sessão de avaliação ao programa e que reflecte 

o impacto que o mesmo teve sobre ela: “Gostei muito do trabalho colaborativo… 

uma diz uma coisa outra diz outra e as ideias vão tomando forma. É pena já ter 

terminado os „encontros da terça feira‟... afinal a formação não foi nada maçadora, 

foi muito interessante e levezinha.” (Notc4). 
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7.1. Introdução 

Neste capítulo, pretendemos apresentar as principais conclusões 

retiradas do estudo feito. 

 Assim, propomo-nos explicitar qual foi o seu contributo para a 

investigação em Supervisão, com especial incidência na formação continuada dos 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico. Teremos em conta o desenvolvimento 

profissional e pessoal de todos os intervenientes no estudo: formandas e 

investigadora/formadora. 

Não podemos esquecer a vertente didáctica do estudo, pelo que também 

apresentaremos conclusões relativas à evolução dos participantes no estudo no 

que se refere à motivação dos seus alunos para a leitura e a estratégias/materiais 

a que os professores poderão recorrer para concretizar esse desígnio. 

Iremos igualmente referir as principais limitações/constrangimentos que 

tivemos de enfrentar durante a realização deste estudo e apresentar algumas 

sugestões para futuros estudos. 

 

7.2. Conclusões 

De seguida, vamos proceder à identificação das conclusões finais deste 

estudo. 

Para tal, teremos de tomar como referência as nossas questões de 

investigação, que aqui relembramos:  

- De que forma um processo de supervisão reflexivo, crítico e colaborativo 

pode: 

 Potenciar o desenvolvimento profissional do professor? 

 Constituir-se como suporte de inovação e eficácia em práticas 

pedagógicas contextualizadas?  

 De igual modo, interessa-nos ter em conta os objectivos do nosso 

estudo: 

- Estudar o impacto de um programa de formação/investigação/acção na 

co-construção de práticas renovadas centradas na motivação para a leitura de 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.  
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- Definir as linhas de orientação de uma formação continuada de 

professores direccionada para o desenvolvimento de competências que lhes 

permitam co-construir, numa perspectiva reflexiva e crítica, práticas inovadoras de 

motivação dos seus alunos para a leitura. 

 
7.2.1. Relativas ao papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos 

professores 

A análise de dados feita – tendo em conta as representações das duas 

formandas envolvidas neste plano de formação continuada e o seu desempenho 

em motivação para a leitura – permitiu-nos concluir que uma formação com estas 

características – reflexiva e crítica – permite efectivamente contribuir para o 

desenvolvimento profissional de professores. 

Para que este desenvolvimento profissional ocorra, consideramos 

importante uma reflexão um pouco distanciada da acção, que permite dar uma 

significação às próprias acções, isto é, medir as dimensões e as consequências 

dos próprios actos. 

Como afirma Futer (1996: 28), “Reflectir é olhar para a própria acção de 

uma maneira particular e à distância e tomar uma certa distância para melhor 

julgar o que se está fazendo, ou o que se fez, ou o que se fará.” 

Pelas análise de dados que fizemos e tendo em conta os relativos às suas 

representações, verificámos que, no início da formação, as duas professoras não 

tinham uma ideia muito clara sobre a forma como a supervisão poderia contribuir 

para o seu desenvolvimento profissional e para melhorar o seu desempenho. 

As próprias professoras reconheceram não terem muitos hábitos de 

reflectir sobre o seu desempenho. Já no final do programa de formação 

continuada por nós supervisionado e de forma retrospectiva, a Professora A 

afirmava: “(…) com o passar dos anos há uma tendência para cairmos um pouco 

na rotina (…)” (EFA25). 

No final do processo, mostraram-se satisfeitas com o programa de 

formação que tinham frequentado e reconheceram que este tinha contribuído para 

o seu desenvolvimento profissional, o que também se reflectia no seu 

desempenho em termos de capacidade de motivar os seus alunos para a leitura. 
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Nesta formação, favorecemos sobretudo uma reflexão partilhada, através 

da qual se procurou (re)construir e articular as dimensões teórico-práticas do 

conhecimento e torná-las presentes, para que cada interveniente pudesse 

sustentar o trabalho prático desenvolvido e observado.  

Por outro lado, consideramos que a nossa atitude enquanto supervisora, 

ao longo desta experiência de formação/investigação/acção, não se enquadrou 

apenas num único modelo de supervisão.  

Na realidade, tentámos desenvolver um estilo supervisivo não standard, 

associado a um modelo de supervisão integrador que Sá-Chaves (2007a) 

teorizou, procurando sempre dar resposta às necessidades das formandas, face 

aos diferentes níveis de conhecimento profissional e desenvolvimento humano em 

(re)construção permanente. Segundo Sá-Chaves (2007a: 75), “O supervisor deve 

procurar estar atento às necessidades formativas, às motivações, às capacidades 

e competências profissionais do formando, por forma a adequar a sua intervenção 

e comunicação ajudando-o a progredir e a aceder a um saber, um saber fazer, a 

um saber ser (…)” 

Com este intuito, combinámos vários estilos supervisivos. 

Segundo Glickman (referido em Alarcão e Tavares, 2003): “O supervisor 

não deve utilizar o mesmo estilo em todos os casos e em todas as situações.”  

No nosso estudo, demos prioridade a uma supervisão colaborativa/clínica 

(cf. Alarcão e Tavares, 2003), porque considerámos que era o modelo que melhor 

se adaptava ao nosso contexto formativo. 

Na escolha do estilo supervisivo a adoptar (ou de uma combinação de 

estilos supervisivos, como aconteceu no nosso estudo), é ainda necessário ter em 

atenção a personalidade dos professores e o seu nível de desenvolvimento 

cognitivo e afectivo, o que faz com que não possam ser tratados todos da mesma 

maneira: uns podem necessitar de um tratamento mais directivo do que outros, 

em função das suas características.  

No contexto do nosso estudo, demos prioridade ao “estilo não directivo” e 

ao “estilo de colaboração”, porque as nossas formandas eram nossas colegas – já 

que éramos docentes na mesma escola – e tinham um grau de experiência 

semelhante ao da formadora. Logo, considerámos que era ainda mais importante 
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estar atenta às suas inibições, percepções, experiências e capacidade de 

reflexão. Desta forma, evitámos dar receitas e tentámos criar nas formandas um 

espírito de investigação-acção que lhes facilitasse a procura de respostas para as 

suas questões. 

Parece-nos que tivemos êxito neste nosso intento, porque sentimos que 

podemos afirmar que esta experiência de formação se traduziu num trabalho de 

reflexão conjunta, de modo a serem tomadas decisões estratégicas seguindo 

alguns critérios definidos no grupo de trabalho. 

Assim, de uma forma conjunta, à medida que o programa de formação 

continuada se ia desenvolvendo, fomos encontrando soluções para as 

dificuldades que iam surgindo, processo esse que passou pela troca de saberes, 

crenças, valores, criando uma relação interpessoal de colaboração entre todos os 

intervenientes: as duas formandas e a formadora/investigadora.  

Neste contexto concreto, consideramos que a formação desenvolvida e 

enquadrada no estilo de supervisão adoptado contribuiu para o desenvolvimento 

profissional das duas professoras. 

As próprias formandas aderiram a este tipo de actuação. 

A propósito das suas expectativas em relação ao programa de formação 

continuada antes do seu início, na entrevista inicial, a Professora B declarou 

pretender “adquirir mais conhecimentos, partilhar, contribuir… e no fundo e 

partilhar conhecimentos.” (EIB29). 

Logo no início do programa de formação continuada, a Professora A 

escrevia, numa das suas reflexões: “Reconheço a importância do 

aperfeiçoamento de técnicas e da sua avaliação reflexiva para um incremento 

positivo dos resultados” (Ref1A). 

No final da formação, verificámos que as formandas estavam satisfeitas 

com o programa de formação frequentado, reconhecendo que tinha sido muito 

produtivo. 

Em relação à motivação para a leitura a Professora A reconheceu “que 

afinal fazia muito pouco nesse campo.” (EIA30). 

Em relação ao programa de formação, a mesma professora referiu que 

não tinha aspectos negativos à apresentar: “Eu achava que a formação ia ser 
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maçadora estava um pouco apreensiva no inicio e afinal foi muito interessante 

gostei muito.” (EIA32). 

As respostas da Professora B foram no mesmo sentido das da Professora 

A. Assim, afirmou que a formação “correu muito bem foi ligeirinha, suave, nada 

maçadora, fez-se muito bem. Não tenho aspectos negativos. Só positivos. 

Aprendeu-se novas estratégias, actividades, trocas de ideias…” (EIB33). 

 

7.2.2. Relativas ao papel do trabalho colaborativo como suporte de inovação 

e eficácia em práticas pedagógicas contextualizadas 

De igual modo, a análise de dados feita – tendo em conta as 

representações das duas formandas envolvidas neste plano de formação 

continuada e o seu desempenho em termos de motivação dos seus alunos para a 

leitura – permitiu-nos concluir que uma formação supervisionada que assenta no 

trabalho colaborativo pode contribuir para o desenvolvimento profissional de 

professores e ainda para a inovação e uma maior eficácia em práticas 

pedagógicas contextualizadas. 

Antes do início do programa de formação continuada por nós 

supervisionado, as duas professoras do 1º Ciclo que nele participaram já 

valorizavam o trabalho colaborativo na co-construção de estratégias. 

Na entrevista inicial, referindo-se às suas expectativas em relação ao 

programa de formação em que iria participar, a Professora B declarou pretender 

“adquirir mais conhecimentos, partilhar, adquirir, contribuir… no fundo e partilhar 

conhecimentos.” (EIB29). Sublinhou ainda que considerava “muito importante o 

trabalho em equipa, trocar ideias, o trabalho colaborativo” (EIPB24) para 

“Aprender e também para contribuir” (EIPB26). 

Consideramos que, após a primeira reunião, que teve lugar a seguir ao 

primeiro ciclo de observações, as professoras começaram a valorizar ainda mais 

o trabalho colaborativo, pedindo opiniões, recolhendo ideias, traçando objectivos 

comuns e avaliando conjuntamente o impacto do trabalho desenvolvido com os 

respectivos alunos. A investigadora/supervisora também era integrada neste 

programa de actividade, como mais uma participante. 
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Já perto do final do programa, a Professora B afirmou: “Gostei muito do 

trabalho colaborativo… uma diz uma coisa outra diz outra e as ideias vão 

tomando forma. É pena já ter terminado (os encontros da terça-feira) afinal a 

formação não foi nada maçadora foi, muito interessante e levezinha.” (NotcB4). 

No final da formação, as duas professoras consideraram que o programa 

tinha contribuído para o desenvolvimento do trabalho em equipa, para a troca de 

ideias. Mesmo no final da formação, a Professora A caracterizou-a da seguinte 

forma: “curta, ligeira, interessante e sem ser maçadora.” (EFA27). Salientou 

ainda: “Trocávamos impressões as três uma dizia uma coisa, outra e recolhíamos 

ideias.” (EFA25). 

Consideramos que, no decurso desta experiência de formação e através 

das estratégias de formação nela adoptadas, atribuímos um significado relevante 

ao papel do diálogo e da colaboração entre professores, orientado para a 

inovação educativa e a melhoria das suas práticas. 

Ferry (1980) argumenta que o trabalho desenvolvido em grupo e de uma 

forma colaborativa deverá ser privilegiado na formação de adultos, para todos os 

sectores e quaisquer que forem os objectivos da formação. Para este autor, este 

tipo de trabalho só pode ser realizado com grupos compreendendo um número 

reduzido de elementos: ”É a forma de trabalho mais adaptada a um público de 

adultos, oferecendo por um lado a possibilidade de uma expressão individual das 

necessidades e das dificuldades e o apoio de uma cooperação com os outros 

profissionais.” (1980: 48). 

No decurso da formação em que se envolveu, reflectindo sobre a 

importância do trabalho colaborativo, a Professora B referiu que este deveria 

acontecer de uma forma continuada e não simplesmente no âmbito de um 

programa de formação: “mas sim um trabalho colaborativo na preparação das 

aulas, mesmo que fosse de anos diferentes pois mesmo assim estamos sempre a 

aprender” (Ref1B). 
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7.2.3. Relativas à valorização da motivação para a leitura no âmbito do 

ensino da língua portuguesa e à diversificação de estratégias para a 

motivação dos alunos para a leitura 

Estamos certa de que uma estratégia de formação não funciona 

independentemente do contexto ecológico e psicológico em que ocorre. 

No caso particular deste estudo, foi nosso propósito, desde o início, 

aplicar uma estratégia de formação/investigação/acção, associada a um estilo de 

supervisão que tivesse em vista a construção e (re)construção conjunta de 

saberes, pelos sujeitos (investigadora e professoras), através da reflexão 

partilhada, na procura de soluções não standard para problemas reais 

diagnosticados em conjunto. 

Como já foi referido, o programa de formação continuada por nós 

supervisionado foi centrado na problemática da motivação para a leitura de alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Assim sendo, também foi nosso propósito contribuir para que as duas 

professoras desenvolvessem competências que lhes permitissem ter mais 

facilidade em motivar os seus alunos para a leitura. Temos razões para 

considerar que conseguimos atingir este nosso intento. 

Desde o início do processo, as duas professoras envolvidas neste estudo 

consideraram esta problemática como bastante pertinente para o seu 

desenvolvimento profissional, tendo mesmo salientado o facto de nunca terem 

recebido formação com ela relacionada. 

Na entrevista inicial, declararam sentirem-se capazes de trabalhar a 

compreensão na leitura com os alunos, mas experimentarem dificuldades em 

distinguir estratégias de motivação para a leitura de estratégias orientadas para o 

desenvolvimento de competências de compreensão na leitura. Este problema 

manteve-se durante a formação. 

Assim, a Professora A dizia, numa das sessões de formação: “Acho que 

não sei reconhecer algumas das estratégias apontadas como motivação para a 

leitura e salientou ter muitas preocupações com o funcionamento da língua e 

interpretação. Faço algumas actividades que acho que são motivação para a 

leitura, mas não sei se são.” (NotcA1). 
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Obviamente, o problema foi-se sendo atenuado pelo processo de 

investigação/acção e de reflexão a ela associado. 

O interesse pela abordagem da motivação dos alunos para a leitura 

manteve-se ao longo de todo o processo, intensificado pelas reacções positivas 

dos alunos às actividades direccionadas para este aspecto específico do 

ensino/aprendizagem da leitura.  

Constatámos ainda que a vertente do conhecimento pessoal (crenças, 

valores, experiência adquirida) predominava sobre o saber apoiado em estudos. 

Podemos mesmo dizer que as duas professoras rejeitavam o saber teórico, 

centrando-se exclusivamente em situações práticas.  

Numa das sessões de formação, a Professora B declarou que queria 

“coisas práticas pouca teoria.” (Notc1). 

Perante esta situação, tentámos elaborar um programa de formação 

continuada de índole teórico-prática, procurando ir ao encontro das expectativas e 

necessidades das duas formandas. 

Após o primeiro ciclo de observação de aulas, as duas professoras 

reforçaram a sua consciência das dificuldades que sentiam em utilizar estratégias 

diversificadas para motivar os alunos para a leitura.  

A propósito, citamos a Professora A, que, numa das suas reflexões, 

escrevia: “A colega [formadora] assistiu a duas aulas e identificou alguns pontos 

fracos no que se refere ao recurso a estratégias de motivação dos alunos para a 

leitura e reconheço a importância do aperfeiçoamento (...).” (Ref1A).   

Por seu lado, na sua primeira reflexão, a Professora B escrevia: “Comecei 

por tomar conhecimento do resultado da observação feita às minhas aulas e 

constatei que ainda tenho muito que aprender referente à motivação para a leitura 

(…) nunca tive formação para diferenciar o que é ou não motivação para a leitura 

(Ref1B). 

Oscilavam entre o saber adquirido pelo hábito e um processo de 

formação em que a intenção era a construção de um plano de trabalho, de uma 

forma colaborativa, que contribuísse para a diversificação de estratégias de 

motivação para a leitura. 
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O trabalho conjunto – feito no decurso do próprio programa de formação 

– foi dando os seus frutos. Nessas sessões, ajudámos as formandas a planificar o 

seu trabalho, de modo a diversificarem as estratégias de motivação para a leitura 

e os meios utilizados para essa finalidade, indo ao encontro das expectativas dos 

alunos e dos seus interesses. 

A este propósito parece-nos pertinente referir a seguinte afirmação de 

Mata (2008: 28): “El animador de lectura se identifica com el profesor o 

responsable de un grupo al que corresponde motivar a leer, para lo que es 

imprescindible conocer las obras de literatura infantil y juvenil que mejor se 

avienen a los intereses del alumnado, y afrontar la ensenãnza de la literatura de 

una manera viva y comprometida.”  

Ao tomarem consciência da evolução que se ia registando neste aspecto 

do seu desempenho, as professoras reagiram entusiasticamente. 

Numa das sessões de formação, a Professora A comentou: “Afinal dá-se 

a matéria, mas é interessante faz-se isso tudo mas de uma forma diferente.” 

(Notc2).  

Já perto do fim do programa de formação, afirmava: “Obtive evolução 

tanto na aquisição de conhecimentos como na aplicação de estratégias na 

motivação para a leitura.” (Ref3B). 

Na entrevista final, reconheceu que “embora fizesse alguma coisa para a 

motivação depois canalizei tudo para a compreensão da leitura, porque eu fazia o 

percurso ao contrário, ou seja eu achava que a compreensão da leitura é que os 

ia motivar. Agora percebo que o caminho é inverso.” (EFB11).  

No que se refere às reacções dos alunos, destacamos as seguintes 

afirmações da Professora A, que insistiu mais neste aspecto. 

A propósito de actividades levadas a cabo com os alunos numa das aulas 

leccionadas no âmbito do programa de formação continuada, dizia, numa das 

sessões de formação: “Eles gostaram muito, prescindiram dos intervalos para 

ensaiar (…) nunca pensei que os conseguisse motivar tanto por causa de um 

livro.” (Notc2). 

Já perto do fim do programa de formação, comentava: “Eles às vezes iam 

à biblioteca buscar livros, levavam para casa muitas vezes eu nem sabia se 
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tinham lido ou não, nunca me tinha ocorrido que podia utilizar isso na aula e foi 

muito interessante até eu descobri livros que não conhecia.” (Notc4). 

Também a Professora B, numa das sessões de formação, afirmou: “Com 

estratégias adequadas acho que se consegue motivar os alunos para a leitura.” 

(Notc3). 

Durante todo este processo de formação continuada, foi dado um grande 

incentivo à diversificação de estratégias, promovendo a reflexão, o 

questionamento constante e o trabalho colaborativo.  

Tendo em conta a análise de dados que fizemos – sobretudo no que se 

refere ao desempenho –, parece-nos lícito afirmar que a reflexão feita pelas 

formandas e o trabalho colaborativo por elas desenvolvido no âmbito do programa 

de formação continuada por nós supervisionado, contribuíram para: 

- o aumento  significativo do tempo consagrado em cada aula à 

motivação dos alunos para a leitura e de situações em que esta era visada pelas 

professoras; 

- a construção em conjunto de estratégias de motivação para a leitura;  

- a diversificação das estratégias utilizadas pelas duas professoras com 

este intento; 

- a diversificação dos materiais utilizados, com particular relevo para o 

tipo de textos. 

Em relação às estratégias de motivação para a leitura a que as duas 

professoras recorreram, verificamos que, nas duas primeiras aulas, leccionadas 

antes de se dar início ao programa de formação continuada, estas desenvolveram 

actividades particularmente orientadas para as linhas Promover a partilha de 

experiências de leitura e Variar as experiências de leitura dos alunos. 

Nas aulas leccionadas no decurso do programa de formação continuada, 

as professoras diversificaram mais as estratégias de motivação para a leitura. 

Assim, além das já utilizadas anteriormente, recorreram a ainda a actividades que 

pudemos associar às linhas Criar materiais de leitura e Rodear os alunos de um 

universo de leitura. 

O plano de formação continuada por nós supervisionado permitiu ainda a 

reflexão sobre alguns outros aspectos relacionados com a compreensão na leitura 
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e o desenvolvimento de competências neste domínio em alunos a frequentar o 1º 

Ciclo do Ensino Básico, a partir do ensino/aprendizagem da língua materna: 

- a importância da leitura na sociedade actual; 

- os hábitos de leitura das crianças e jovens; 

- a desmotivação  das crianças e jovens para a leitura em comparação 

com outras actividades recreativas; 

- a importância da escola e do professor em particular para desenvolver 

hábitos de leitura nas crianças; 

- o papel do professor do 1º Ciclo no desenvolvimento de competências 

de leitura nos alunos e, ainda, na aplicação de estratégias que possam conduzir à 

motivação para a leitura. 

Deste modo, consideramos ter contribuído para uma construção e/ou 

(re)construção dos conhecimentos das duas professoras que participaram no 

programa de formação continuada por nós supervisionado. 

Não podemos afirmar de uma forma clara que todo o percurso evolutivo 

verificado nas professoras, quer a nível de representações, quer a nível de 

desempenho, se deveu exclusivamente à estratégia de formação adoptada, mas 

verificámos, através da análise dos dados recolhidos, que o nosso percurso de 

formação teve impacto na forma como estas analisavam as suas práticas 

pedagógicas e as alteravam para ir ao encontro dos interesses dos alunos. 

 

7.3. Sugestões pedagógicas-didácticas 

Este projecto de formação/investigação/acção contribuiu para algumas 

aprendizagens, que passamos a partilhar, sob a forma de sugestões para a 

formação continuada de professores. 

 

7.3.1. Relativas ao papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos 

professores 

Face aos resultados obtidos neste estudo, parece-nos necessária uma 

renovação conceptual das práticas supervisivas, atribuindo à supervisão um papel 

privilegiado no âmbito da formação de professores. 
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Entendendo a componente supervisiva como um modelo em que o 

professor seja “ele próprio, agente dinâmico, relegando para o supervisor a 

missão de o ajudar a analisar e a repensar o seu próprio ensino” (Alarcão e 

Tavares, 2003: 24), parece-nos importante promover uma formação de 

professores orientada pelos seguintes pressupostos: 

1º Apostar numa formação continuada de professores (particularmente do 

1º Ciclo do Ensino Básico) que favoreça o desenvolvimento pessoal e profissional 

na construção do seu conhecimento; 

2º Promover uma formação que combine o saber e o saber-fazer, 

interligando-os de forma profícua com vista ao desenvolvimento de uma prática 

sustentada pela teoria em constante construção, que é apanágio de um 

profissional reflexivo; 

3º Desenvolver estratégias supervisivas não standard, de modo a ajudar 

cada professor a tomar consciência dos diferentes tipos de conhecimento e de 

reflexão (Sá -Chaves, 2007a). 

Consideramos que a Supervisão se poderá constituir como suporte de 

inovação e eficácia nas práticas formativas contextualizadas e potenciar o 

desenvolvimento profissional e pessoal, numa altura em que se assiste a um 

processo de mudança na formação de professores que deverá promover 

aspectos como “acção, reflexão e colaboração” (Alarcão e Moreira, 1997: 21). 

 Deste modo, os resultados deste estudo apresentam-se na linha de 

pensamento de Sá-Chaves (2000: 81-82), quando salienta a necessidade de as 

estratégias de formação e/ou supervisão favorecerem o “desenvolvimento de 

estratégias supervisivas não standard de forma a ajudar cada qual a 

consciencializar melhor os diferentes tipos e níveis de conhecimento e de reflexão 

e também as suas dimensões de não saber, bem como consciência de nunca ser 

possível prever tudo.”  

 

7.3.2. Relativas ao papel do trabalho colaborativo como suporte de inovação 

e eficácia em práticas pedagógicas contextualizadas 

A ideia do trabalho colaborativo não é propriamente nova. Todavia, nos 

tempos mais recentes, este conceito ganhou uma nova força e conheceu um 
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grande destaque em diversos sectores de actividade, incluindo a Educação, 

sendo normalmente associado à actividade do corpo docente.  

Os professores viveram muitos anos num certo isolamento. E, como nos 

diz Lima (2002: 37): “Na verdade, muitos professores não só aceitam o seu 

isolamento relativo, como procuram mantê-lo activamente.” 

No actual contexto educativo, parece-nos importante desenvolver 

programas de formação que contrariem esta característica dos professores, que 

os envolvam em situações de trabalho colaborativo, orientado para a co-

construção de estratégias e recursos de ensino/aprendizagem. 

Segundo Little (citado em Lima, 2002: 41), o trabalho colaborativo 

beneficiará as escolas e os próprios docentes nos seguintes aspectos: 

- melhor  coordenação do trabalho docente; 

- maior capacidade para lidar com as inovações pedagógicas e 

organizacionais; 

- maior facilidade em gerir os efeitos negativos da mobilidade do corpo 

docente, fornecendo aos novos professores assistência e apoio e socializando-os 

nos valores e tradições da escola em que têm de se integrar.  

 Por seu lado, Smith (1986) associa a eficácia da colaboração entre os 

professores à eficácia do ensino.  

Por todas estas razões, parece-nos essencial, no momento que o sistema 

educativo português atravessa actualmente, desenvolver formações que 

estimulem o intercâmbio de experiências e de saberes entre os professores, com 

vista à co-construção de novas estratégias que melhorem o seu desempenho e 

favoreçam a aprendizagem por parte dos seus alunos.  

A escola e a formação de professores estão numa fase de mudança e, 

por isso, defendemos que formar professores hoje implica construir com eles 

fundamentos que lhes permitam conhecerem-se a si próprios e saberem analisar 

o que fazem e por que o fazem, tendo em conta o contexto em que agem e as 

interacções que estabelecem entre si, de modo a reformularem as suas práticas, 

para melhorarem a aprendizagem dos seus alunos. 

A nossa análise de dados permite-nos referir a importância de 

estratégias/actividades de partilha de ideias e experiências propostas no âmbito 
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do programa de formação continuada por nós supervisionado para desenvolver a 

competência colaborativa das duas professoras em formação, alargando a sua 

capacidade de trabalho em conjunto. 

O trabalho desenvolvido no decurso da concepção/preparação das 

actividades a desenvolver nas aulas, bem como as reflexões levadas a cabo logo 

a seguir à observação das aulas e durante as sessões de formação contribuíram 

para promover nas professoras o trabalho colaborativo e o espírito reflexivo. 

 

7.3.3. Relativas à valorização da motivação para a leitura no âmbito do 

ensino da língua portuguesa e à diversificação de estratégias  

Este estudo veio confirmar a importância de se abordar a motivação dos 

alunos para a leitura, no âmbito da formação de professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Pretendia-se contribuir para levar as professoras em formação a serem 

mais eficientes na motivação dos seus alunos para a leitura, contribuindo para 

que estes desenvolvessem hábitos de leitura.  

Eskey & Grabe (citados por Cabral, 2004: 53, 54) referem três factores 

imprescindíveis à concepção de qualquer formação relacionada com a motivação 

para a leitura, com os quais nos identificamos:  

i) A quantidade de leitura – Só se aprende a ler lendo e quanto mais se lê 

melhor se lê. Então, só podemos conseguir leitores eficazes, se estes leitores 

tiverem tempo suficiente para se dedicarem às tarefas de leitura. 

ii) A qualidade dos materiais de leitura – O material de leitura deve estar 

adequado aos interesses dos alunos e ao seu nível de conhecimentos, ou seja, 

deve estar adequado ao público a que se destina e satisfazer as suas 

necessidades enquanto leitores. 

iii) O professor – Enquanto gestor do programa, é ele, efectivamente, a 

pessoa que toma as decisões relativas aos dois aspectos supra-enunciados. Tem, 

pois, a função de estimular o interesse pela leitura, ajudando o aluno a 

compreender a sua funcionalidade.  

Na nossa perspectiva, qualquer formação de professores que pretenda 

contribuir para os ajudar a melhor motivar os seus alunos para a leitura deve 

estimular estes profissionais a: 
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- criar oportunidades para os alunos lerem de uma forma autónoma e livre 

e dar-lhes tempo para o fazerem; 

- analisar os textos antes de os darem aos alunos, para verificar se estão 

ou não de acordo com as suas necessidades e interesses; 

- orientar os alunos na escolha das suas leituras; 

- recorrer a estratégias e materiais que promovam a motivação dos seus 

alunos para a leitura. 

Tendo como pano de fundo o nosso estudo, parece-nos importante 

elaborar projectos formativos nesta área, com maior duração, promovendo um 

acompanhamento dos professores envolvidos neste tipo de formação, de modo a 

verificar, no seu percurso profissional, um continuum da sua evolução, através 

das suas práticas, da reflexão sobre elas e, quiçá, da sua influência nas 

concepções e práticas de outros docentes. 

Em relação às estratégias de motivação utilizadas pelas duas professoras 

com quem trabalhámos, constatámos que, antes da formação, estas surgiam de 

uma forma pontual, no início da aula, e que lhes era dedicado pouco tempo. No 

final do processo formativo, verificámos um aumento significativo do tempo 

dedicado à motivação dos alunos para a leitura e uma maior preocupação em 

diversificar as estratégias e os recursos didácticos a que recorriam. 

Após a nossa formação as professoras sentiram interesse em diversificar 

as estratégias, porque tiveram conhecimento de estratégias/ actividades que não 

conheciam ou nas quais nunca tinham pensado. Pensamos que a nossa 

formação as ajudou as professoras a valorizarem mais as estratégias utilizadas 

para motivarem os alunos para a leitura. 

No início da formação, as professoras tinham dificuldade em distinguir 

estratégias centradas na motivação para a leitura e estratégias centradas no 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. No final, sentiam 

menos dificuldade em fazer essa distinção. 

 
7.4. Limitações do estudo 

Antes de mais, gostaríamos de salientar que as características deste 

estudo nos permitem formular algumas inferências, mas não fazer 

generalizações, uma vez que recorremos a uma metodologia de pendor 
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essencialmente qualitativo. O facto de assentar numa metodologia qualitativa 

aumenta a subjectividade da interpretação dos dados e, consequentemente, das 

conclusões a que chegámos. 

Por outro lado, parece-nos difícil afirmar que os resultados obtidos se 

ficaram a dever exclusivamente à estratégia de formação por nós implementada 

ou ao processo de supervisão adoptado, considerados isoladamente. Na nossa 

opinião, há outros factores que são relevantes, tais como os perfis individuais de 

cada um dos participantes, incluindo aspectos como o seu percurso profissional, a 

experiência adquirida ao longo dos anos e a motivação/empenho com que se 

envolveram na formação. 

No entanto, cremos poder afirmar que existem indícios de que a evolução 

verificada nos professores resultou, em alguma medida, da sua participação no 

programa de formação continuada por nós supervisionado. 

De qualquer modo, parece-nos pertinente levantar algumas questões: 

- será que os mesmos resultados não seriam atingidos com outras 

estratégias de formação? 

- será que as competências investigativas, colaborativas e de abertura à 

mudança se manterão, após o término desta experiência de formação? 

Pretendemos salientar algumas das limitações que sentimos no 

desenvolvimento do nosso estudo. 

O primeiro factor relaciona-se com limitações da própria 

formadora/investigadora. 

Algumas estavam relacionadas com a nossa própria inexperiência nos 

campos da supervisão e da investigação. O facto de nunca termos 

desempenhado funções de supervisão num processo de formação com colegas 

provocou-nos alguma inibição. Assim, fomos construindo o nosso conhecimento 

nestas áreas, à medida que íamos concebendo e desenvolvendo o plano de 

formação e de investigação. Por outro lado, tivemos de combater a nossa própria 

ansiedade, que nos levava a recear constantemente que algo corresse mal. 

Um segundo factor a mencionar é a falta de tempo. Aliás, este problema 

é muitas vezes referido pelos autores da especialidade. Por exemplo, Alarcão 

(1982) indica-o como uma das dificuldades da supervisão clínica. 
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Hoje, à distância de alguns meses, pensamos que teria sido importante 

ter tido mais tempo para desenvolver o projecto.  

Consideramos que teríamos obtido resultados mais fiáveis e conclusivos, 

se tivéssemos feito um ciclo de três observações, compreendendo: 

- duas aulas antes do plano de formação;  

- duas aulas durante o ciclo de formação;  

- duas depois do ciclo de formação ter terminado.  

Desta forma, teríamos mais elementos para avaliar os progressos das 

duas professoras. 

Outro factor que afectou o nosso estudo relaciona-se com “as ideias pré-

concebidas das formandas”. Apesar de se terem mostrado muito receptivas a 

novas experiências e formas de construir o conhecimento e muito participativas, 

teria sido importante terem tido mais tempo para se libertarem de ideias pré-

concebidas e desenvolverem uma atitude mais reflexiva em relação ao seu 

desempenho. As duas professoras não tinham hábitos de reflexão crítica em 

relação ao seu desempenho e sentimos alguma dificuldade em lhos incutir, 

porque, apesar de fazerem uma reflexão escrita após cada sessão, apostavam 

mais na descrição do que da reflexão propriamente dita.  

Segundo Futer (1996: 30), “A reflexão exige uma perseverança que nos 

cansa e que pode ser suportável só se os outros pensarem também connosco. A 

reflexão pressupõe, para durar, uma intersubjectividade, que é o fundamento do 

trabalho em equipa, tão importante hoje em dia.”  

As professoras admitiram ter falta de hábitos reflexivos escritos e 

preferirem reflectir oralmente, nas sessões de formação ou de uma forma informal 

logo após a observação das aulas por si leccionadas.  

Assim, tentámos que as duas professoras, oralmente e de uma forma 

informal, examinassem as suas práticas, para análise crítica e discussão entre 

todos os intervenientes, porque dessa forma seria mais fácil tomarem consciência 

dos seus pontos fortes (que poderiam reforçar) e dos seus pontos fracos (que 

poderiam ultrapassar, com o seu esforço de reflexão e a partir do trabalho 

colaborativo desenvolvido).  
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De facto, segundo Zeichner (1993: 22), “Discutindo publicamente no seio 

de grupos de professores, estes têm mais hipóteses de aprender uns com os 

outros e terem mais uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento da sua 

profissão.”  

Foi nesta expectativa que desenvolvemos os nossos encontros, uma vez 

que, na reflexão individual feita por escrito, os professores se limitaram a fazer 

uma descrição das actividades e não propriamente uma reflexão sobre o que 

tinha acontecido, como tinha acontecido e por que tinha acontecido. 

 Inicialmente, tínhamos pensado em fazer a recolha dos dados através de 

um questionário e de duas entrevistas (inicial e final). Em virtude de apenas 

termos conseguido recrutar duas professoras para o programa de formação 

continuada por nós supervisionado, considerámos não ser necessário passar um 

questionário por escrito. 

Actualmente, tendo em conta a pouca abertura das professoras à reflexão 

escrita, associada certamente a alguma inibição, pensamos que o recurso a um 

questionário escrito teria sido mais um elemento importante para a análise das 

representações das duas. 

 De facto, segundo Quivy e Campenhoudt (1992: 190), “um dos objectivos 

do método do questionário é a verificação de hipóteses teóricas e análise de 

correlações que essas hipóteses sugerem”.  

Através do recurso ao questionário escrito, poderíamos ter proposto às 

duas professoras “um conjunto de perguntas relativas às suas opiniões, às suas 

expectativas, ao seu nível de conhecimento ou de consciência” (ibidem) sobre o 

papel da supervisão nas representações e desempenho dos professores em 

relação ao desenvolvimento de estratégias de motivação para a leitura. 

Outro factor limitador deste estudo prende-se com a própria natureza 

metodológica da investigação. O facto de se tratar de um estudo de caso implica 

que sejam necessárias outras investigações, que, desenvolvidas em contextos 

similares, contribuam para consolidar as conclusões a que foi possível chegar 

através dele. 
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7.5. Sugestões para futuros estudos 

Quando terminamos um trabalho desta natureza, há sempre algo que 

gostaríamos de ter feito de forma diferente. 

Não podemos ignorar o facto de que este trabalho nos trouxe algumas 

insatisfações provocadas pelas limitações acima referidas e, assim, pretendemos 

apresentar algumas sugestões para futuros estudos. 

As limitações atrás referidas levam-nos a referir a necessidade de se 

desenvolverem mais estudos relacionados com esta mesma temática, a fim de se 

verificar se: 

- as competências desenvolvidas nas professoras se mantêm para além 

da sua participação numa experiência de formação continuada desta natureza; 

- a implementação de projectos de investigação-acção durante um maior 

período de tempo promoveria o desenvolvimento  de um percurso reflexivo mais 

sistemático; 

- as professoras teriam feito o mesmo percurso com outro tipo de 

estratégia de formação; 

- as práticas de supervisão e de trabalho colaborativo desenvolvido entre 

estas duas professoras durante o processo de formação continuarão a ter lugar 

depois da formação terminar e até com outros colegas; 

- este programa de formação continuada teria tido mais impacto, no caso 

de as duas professoras já terem realizado experiências anteriores em pequenos 

grupos de investigação-acção. 

Consideramos que as respostas a muitas destas nossas dúvidas poderão 

ser determinantes para uma (re)conceptualização da formação de professores, 

seja ela inicial, contínua ou continuada.  

Segundo Fullan (citado em Garcia, 1999: 27): “O desenvolvimento 

profissional é um projecto ao longo da carreira desde a formação inicial, ao 

desenvolvimento profissional contínuo através da própria carreira… O 

desenvolvimento profissional é uma aprendizagem contínua, interactiva, 

acumulativa, que combina uma variedade de formatos de aprendizagem.” 

Um processo de mudança é forçosamente lento e nem sempre bem 

acolhido pelos intervenientes. 
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 No caso concreto do nosso estudo, poderíamos obter mais algumas 

respostas, se desenvolvêssemos: 

- um estudo comparativo e mais alargado, direccionado para professores  

já com experiência de trabalho colaborativo e abertos à mudança e outros menos 

predispostos a essa mudança; a nossa experiência profissional diz-nos que, 

muitas vezes, os professores, enquanto estão num processo de formação, se 

esforçam por ir ao encontro do que pensam ser o “que esperam deles” e que, 

terminada a formação, retomam “as suas rotinas”; 

- um estudo longitudinal de acompanhamento do percurso destas 

professoras no ano a seguir à realização desta formação, para melhor testarmos 

o impacto da mesma no seu desempenho; 

- um projecto mais longo, o que nos permitiria verificar se as dificuldades 

sentidas na capacidade de exercer reflexividade tinham diminuído; seria 

importante poder dar continuidade a este projecto por mais tempo, para verificar 

se os professores sentiam necessidade de fazerem uma reflexão mais crítica e 

sistemática sobre o seu desempenho. 

É fundamental que o professor reflicta sobre a sua prática. Como afirma 

Nóvoa (1992), as novas tendências e mudanças apontam para a necessidade de 

formação de um professor reflexivo, que repense constantemente a sua prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia 

219 

 

Bibliografia 

ALARCÃO, I. (1982). Supervisão Clínica: um conceito e uma prática ao serviço da 

formação de professores. Revista Portuguesa de Pedagogia, 16, 151-168. 

ALARCÃO, I. (1993). Formar-se para formar. Aprender, 15, 19-25. 

ALARCÃO, I. (org.) (1996). Supervisão de professores e inovação educacional. 

Aveiro: CIDInE. 

ALARCÃO , I. (1999). Um olhar reflexivo sobre a supervisão. In António Moreira et 

al. (coord.), Supervisão na formação. Actas do I Congresso Nacional de 

Supervisão. (pp. 256.266). Aveiro: Universidade de Aveiro: Departamento de 

Didáctica e Tecnologia Educativa. 

ALARCÃO, I. (2001). Do olhar supervisivo ao olhar sobre a supervisão. In M. 

Rangel (org.), Supervisão pedagógica: princípios e práticas. (pp. 11-55). 

Campinas: Papirus Editora. 

ALARCÃO, I. (2002). Escola reflexiva e desenvolvimento institucional. Que novas 

funções supervisivas? In Júlia Oliveira-Formosinho (org.), A Supervisão na 

formação de professores I – Da sala à escola. (pp. 218-238). Porto: Porto Editora.  

ALARCÃO, I. (2005). Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: 

Cortez Editora. 

ALARCÃO, I., MOREIRA, M. A. (1997). A investigação-acção como estratégia de 

formação inicial de professores reflexivos. In Idália Sá-Chaves (org.), Percursos 

de formação e desenvolvimento profissional. (pp.119-138). Porto: Porto 

Editora/CIDInE. 

ALARCÃO, I., ROLDÃO, M. C. (2008). Supervisão: um contexto de 

desenvolvimento profissional de professores. Mangualde: Edições Pedago. 

ALARCÃO, I., SÁ-CHAVES, I. (1994). Supervisão de professores e 

desenvolvimento humano: uma perspectiva ecológica. In J. Tavares (ed.), Para 

intervir em Educação. (pp. 201-232). Aveiro: Edições CIDInE. 

ALARCÃO, I., TAVARES, J. (2003). Supervisão da prática pedagógica. Uma 

perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem. Coimbra: Livraria Almedina.  

ALARCÃO, M. L. (2005). Motivar para a leitura. Estratégias de abordagem do 

texto narrativo. Lisboa: Texto Editora. 



Bibliografia 

 

220 

 

ALÇADA, I. (2007). JPN Hábitos de leitura crescem em Portugal. In 

http://jpn.icicom.up.pt/ (consultado em 10 de Novembro de 2009). 

AMARAL , M. J., MOREIRA, M. A. e RIBEIRO, D. (1996). O papel do supervisor 

no desenvolvimento do professor reflexivo: estratégias de supervisão. In I. Alarcão  

(org.), Formação reflexiva de professores - estratégias de supervisão. Cadernos 

CIDInE, nº 1. (pp. 89-122). Porto: Porto Editora. 

ANDRÉ, M. (2001). O papel da pesquisa na formação e na prática dos 

professores. São Paulo: Papirus Editora. 

ANTÃO, J. A. S. (1997). Elogio da leitura. Tipos e técnicas de leitura. Porto: 

Edições ASA. 

BARDIN, L. (2007). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70 (trad). 

BASTOS, G. (1999). Literatura infantil e juvenil. Lisboa: Universidade Aberta 

BELL, J. (1997). Como realizar um projecto de investigação. Viseu: Gradiva 

(trad.).  

BENAVENTE, A. ROSA, A., COSTA, A. et al. (1996). A literacia em Portugal. 

Resultados de uma equipa extensiva e monográfica. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian/Conselho Nacional de Educação. 

BLUMBERG, A. (1979). Supervisors and teachers: a private cold war. 1st ed. 

Berkeley: McCutchan. 

BOGDAN, R., BIKLEN, S. (1994). Investigação qualitativa em educação. Uma 

introdução à  teoria e os métodos. Porto: Porto Editora (trad.). 

BRZEINSKI, I. (2002) (org.). Profissão professor: Identidade profissionalização 

docente. Brasília: Editora Plano.  

BRONFENBRENNER, U. (1979). The ecology of human development by nature 

and design. Cambridge: Harvard University Press. 

CABRAL, M. L. (coord.) (2004). Para o ensino da leitura e da escrita: do Básico ao 

Superior. Faro: Universidade do Algarve/Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais. 

CARR, W, KEMMIS, S.(1986) Becoming critical: education, knowledge and action-

research. London: The Falmer Press. 

CHIZZOTTI, A. (2006). Pesquisa qualitativa em Ciências Humanas e Sociais. 

Petrópolis: Editora Vozes (trad.). 



Bibliografia 

221 

 

COGNAN, M. L. (1973). Clinical supervision. Boston: Hougtton Mifflin. 

DAMAS, M. J & De KETELE, M. J. (1985). Observar para avaliar. Coimbra: 

Livraria Almedina. 

DENZIN, K. A., LINCOLN, S. Y. (2006) Métodos de pesquisa, o planejamento  da 

pesquisa qualitativa. São Paulo: Artmed (trad.). 

DIONÍSIO, M. L. (2000). A construção escolar de comunidades de leitores: 

leituras do manual de Português. Coimbra: Almedina. 

ELLIOT, J. (1990). Teachers as researchers: implications for supervision and for 

the teachers‟ education. Teaching and Teacher Education, 6 (1), 1-26. 

ELLIOT, J. (1993). Academics and Action-research: the training workshop as an 

exercise in ideological deconstruction. In Elliot, J. (ed), Reconstructing teacher 

education: teacher development. (pp. 176-192). London: Falmer Press. 

ESTRELA, A. (1994). Teoria e prática na observação de classes: uma estratégia 

de formação de professores. 4ª ed. Porto: Porto Editora.  

ESTRELA, T., ESTRELA, A. (1997). Perspectivas actuais sobre a formação de 

professores. Lisboa. Editorial Estampa. 

FERMIN, M. (1980). Tecnologia de la supervision docente. Buenos Aires. 

Kapelusy. 

FERRY, G. (1980). Problématiques et pratiques de l‟éducation des adultes. 

Quelques points de repère pour la formation des enseignants. Revue Française 

de Pédagogie, nº 50, 42-53. 

FORMOSINHO, J. O. (org.) (2002). A Supervisão na formação de professores I . 

Da sala à escola. Porto: Porto Editora. 

FULLAN, M. (1993). Change forces. Probing the depths of education reform. 

London: Falmer Press. 

FUTER, P. (1996). Educação e reflexão. Rio de Janeiro: Editora Vozes (trad.). 

GARCIA, C. M. (1992). A formação de professores: novas perspectivas baseadas 

na investigação sobre o pensamento do professor. In António Nóvoa (org.), Os 

professores e a sua formação. (pp. 51-64). Lisboa: Publicações Dom 

Quixote/Instituto de Inovação Educacional. 

GARCIA, C. M. (1999). Formação de professores. Para uma mudança educativa. 

Porto: Porto Editora (trad.). 



Bibliografia 

 

222 

 

 

GARCIA,S .,ALVAREZ, S, M ( 1990) Ciencias de la Naturaleza em Al-Andalus 

Madrid : Consejo Superior de Investigaciones cientificas. Vol. I 

GAVE (2001). Resultados do estudo internacional PISA 2000: Programme for 

International Student Assessment. Lisboa: Ministério da Educação/Gabinete de 

Avaliação Educacional. 

GAVE (2004). Resultados do estudo internacional PISA 2003: Programme for 

International Student Assessment. Lisboa: Ministério da Educação/Gabinete de 

Avaliação Educacional.  

GAVE (2009). Resultados do estudo internacional PISA 2006: Programme for 

International Student Assessment – Competências científicas dos alunos 

portugueses. Lisboa: Ministério da Educação/Gabinete de Avaliação Educacional.  

GLICKMAN, C. D. (1985). Supervision of instruction: a developmental approach. 

Boston: Allyn & Bacon. 

GOLDHAMMMER, R., ANDERSON, R. H., KRAJEWSKI, R. J. (1993). Clinical 

supervision: special methods for the supervision of teachers. 3rd ed. San Diego: 

Harcourt Brace College Publishers. 

ITURRA, R. (1986). Trabalho de campo e observação participante em 

Antropologia. In A. Silva e J. Pinto (orgs.), Metodologia das Ciências Sociais. 8ª 

ed. (pp.149-163). Porto: Edições Afrontamento. 

LESSARD-HÉBERT, M. (1996). Pesquisa em Educação. Lisboa: Instituto Piaget 

(trad.). 

LESSARD-HÉBERT, M., GOYETTE, G., BOUTIN, G. (2005). Investigação 

qualitativa fundamentos e prática. Lisboa: Instituto Piaget (trad.). 

LIMA, E. C. (2001). Um olhar histórico sobre a supervisão. In Mary Rangel (org.), 

Supervisão pedagógica: princípios e práticas. (pp. 69-79). Rio de Janeiro: Papirus 

Editora. 

LIMA, J. A. (2002). As culturas colaborativas nas escolas: estruturas, processos e 

conteúdos. Porto: Porto Editora.  

LISITA, V., ROSA, D., LIPOETSKY, N. (2001). Formação de professores e 

pesquisa: uma relação possível? In André Marli, O papel da pesquisa na 



Bibliografia 

223 

 

formação e na prática de professores. (pp. 107-125). Rio de Janeiro: Papirus 

Editora.  

LÜDKE, M., ANDRÉ, E. D. A. M. (2005). Pesquisa em Educação: Abordagens 

qualitativas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária. 

MENGA, L. ( 2005) Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 

EPU- Editora Pedagógica e Universitária. 

MATA, J. (2008). 10 Ideas clave. Animación a la lectura. Barcelona: Editorial 

Graó. 

MEDEIROS, M. C. (2002). A investigação-acção colaborativa como estratégia de 

formação inicial de professores na promoção do ensino da escrita. Revista 

Portuguesa da Educação, Vol. 15, nº 1, 169-192. 

Ministério da Educação (2004). Provas de aferição do Ensino Básico – 4º, 6º e 9º 

Anos. Língua Portuguesa, Matemática – 2004. Lisboa: Ministério da 

Educação/Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. 

MOREIRA, M. A., ALARCÃO, I. (1997). A investigação-acção como estratégia de 

formação inicial de professores reflexivos. In Idália Sá-Chaves (org.), Percursos 

de formação e desenvolvimento profissional. (pp.119-138). Porto: Porto 

Editora/CIDInE. 

NÓVOA, A. (coord.) (1992). Os professores e a sua formação. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote 

OLIVEIRA, L. (1990). Supervisão e formação contínua de professores – algumas 

perspectivas actuais. In José Tavares e António Moreira (eds.), Desenvolvimento, 

Currículo e Supervisão. (pp. 205-214). Aveiro: Universidade de Aveiro.  

PACHECO, J. A. (1995). O pensamento e a acção do professor. Porto: Porto 

Editora. 

PARDAL, L. A., CORREIA, E. (1995). Métodos e técnicas de investigação social. 

Porto: Areal Editores. 

PENNAC, D. (2002). Como um romance. Lisboa: Edições ASA (trad). 

PERRENOUD, Ph. (1993).  Práticas pedagógicas, profissão docente e formação  

- perspectivas sociológicas. Lisboa: Dom Quixote. 



Bibliografia 

 

224 

 

PISA – Project for International Student Assessment. (2000 e 2003). Portal do 

Governo. (2008). http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos. (consultado em 29 

de Abril 2008). 

PISA – Project for International Student Assessment. (2000 e 2006). Portal do 

Governo. (2009). http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos. (consultado em 22 

de Outubro de 2009).  

Plano Nacional de Leitura. Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006. Portal  

do 

Governo.http://www.portugal.gov.pt/portal/pt/governos/governos_constitucionais/gc17/mi

nisterios/me/comunicacao/programas_e_dossiers. (consultado em 15 de Abril de 

2008). 

Plano Nacional de Leitura. (2008). http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/ 

(consultado em 12 de Outubro de 2009). 

PORTUGAL, G. (1992). Ecologia e desenvolvimento humano em Bronfenbrenner. 

Aveiro: Edições CIDInE. 

POSLANIEC, C. (2006).  Incentivar o prazer de ler: actividades de leitura para 

jovens. Lisboa: Edições ASA. 

PROVAS De AFERIÇÃO  ( www.gave.min-edu.pt/np3/7.html Portal do Governo. 

2009 (consultado em 22 de Outubro de 2009). 

QUIVY, R ., CAMPENHOULDT, V. L. (1992). Manual de investigação em Ciências 

Sociais.1ª ed. Lisboa: Gradiva (trad.). 

Relatório do Plano Nacional de Leitura. Portal do Governo. (2008). 

http://www.portugal.gov.pt/estudos .pdf. (consultado em 29 de Abril de 2008). 

RANGEL, M., LIMA, E. C., ALARCÃO, I. et al. (2001). Supervisão pedagógica: 

princípios e práticas. Campinas: Papirus. 

ROLDÃO, M. C.  (2000) . Formar professores: os desafios da profissionalidade e 

o currículo. Aveiro: Universidade de Aveiro/CIFOP. 

SÁ, C. M. (1999). O papel da leitura no ensino da Língua Portuguesa no 1º ciclo 

do Ensino Básico. In Investigar e formar em educação. Actas do IV Congresso da 

Sociedade Portuguesa de Ciência da Educação. Vol. I. (pp. 419-426). Porto: 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. 

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos
http://www.portugal.gov.pt/portal/pt/governos/governos_constitucionais/gc17/ministerios/me/comunicacao/programas_e_dossiers
http://www.portugal.gov.pt/portal/pt/governos/governos_constitucionais/gc17/ministerios/me/comunicacao/programas_e_dossiers
http://www.gave.min-edu.pt/np3/7.html
http://www.portugal.gov.pt/estudos%20.pdf


Bibliografia 

225 

 

SÁ, C. M. (2004). Leitura e compreensão escrita no 1º Ciclo do Ensino Básico: 

algumas sugestões didácticas. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

SÁ, C. M. (2008). Estratégias de abordagem da compreensão na leitura. Aveiro: 

Universidade de Aveiro/Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

[Documento policopiado]. 

SÁ-CHAVES, I. (1989). Professores, eixos de mudança. O pensamento 

pedagógico na pós-modernidade. Aveiro: Livraria Estante Editora. 

SÁ-CHAVES, I. (1994). A construção do conhecimento pela análise reflexiva da 

práxis. Tese de doutoramento não publicada. Aveiro: Universidade de 

Aveiro/Secção Autónoma de Didáctica e Tecnologia Educativa. 

SÁ-CHAVES, I. (1996). Supervisão pedagógica e formação de professores: a 

distância entre alfa e ómega. Revista de Educação, VI (1), 37-42. 

SÁ-CHAVES, I. (1997). Percursos de formação e desenvolvimento profissional. 

Porto: Porto Editora. 

SÁ- CHAVES, I. (2000). Formação, conhecimento e supervisão. Aveiro: 

Universidade de Aveiro. 

SÁ-CHAVES, I. (2007a). Formação, conhecimento e supervisão: contributos nas 

áreas da formação de professores e de outros profissionais. Aveiro: Universidade 

de Aveiro. 

SÁ-CHAVES, I. (2007b). Portfolios reflexivos. Estratégia de formação e de 

supervisão. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

SÁ- CHAVES, I., PIRES E., CARVALHO, A., FERREIRA, P. (1999). A  mais-valia 

formativa das estratégias de supervisão vertical e horizontal. In António Moreira et 

al. (coord.), Supervisão na formação. Actas do I Congresso Nacional de 

Supervisão. (pp. 47-52). Aveiro: Universidade de Aveiro/Departamento de 

Didáctica e Tecnologia Educativa. 

SANTOS, M. L. (1993). Práticas educativas familiares. Noesis, 27, 28-31. 

SANTOS, M. L. (coord.) (2007). A leitura em Portugal. Lisboa: Ministério da 

Educação/Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação.   

SCHÖN, D. (1983).The reflective practioner. How professionals think in action. 

New York: Basic Books. 



Bibliografia 

 

226 

 

SCHÖN, D. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for 

teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

SEQUEIRA, M. F. (2000). Formar leitores. O contributo da biblioteca escolar. 

Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 

SHULMAN, L. (1987). Knowledge growth in teaching. In  António Nóvoa (org.), 

Investigação educacional. (pp. 88-89) Lisboa: Universidade Técnica de 

Lisboa/ISEF. 

SILVA, A. M. (1999). Formação de adultos, em busca de um sentido emergente 

para as práticas. In Investigar e formar em educação. Actas do IV Congresso da 

Sociedade Portuguesa de Ciência da Educação. Vol. I. (pp.501-510). Porto: 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. 

SIM-SIM, I. (2003). Prefácio. In Fernanda Leopoldina Viana e Maria Margarida 

Teixeira, Aprender a ler. Da aprendizagem informal à aprendizagem formal. (pp. 

5-7). Porto: Edições ASA. 

SIM-SIM, I. (org.) (2006). Ler e ensinar a ler. Porto: Edições ASA. 

SIM-SIM, I. (2007). O Ensino da leitura: A compreensão de textos. Lisboa: 

Ministério da Educação/Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular. 

SIM-SIM, I., RAMALHO, G. (1993). Como lêem as nossas crianças? 

Caracterização do nível de literacia da população escolar portuguesa. Lisboa: 

Ministério da Educação/Gabinete de Estudos e Planeamento. 

SIM-SIM, I., DUARTE, I., FERRAZ, M. J. (1997). A Língua Materna na Educação 

Básica – competências nucleares e níveis de desempenho. Lisboa: Ministério da 

Educação/Departamento da Educação Básica. 

SIMÕES, H. R. (1995). Dimensões pessoal e profissional na formação de 

professores. Colecção  CIDInE. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

SMITH, F. (1986). Devenir lecteur. Paris: Armand Colin/Bourrelier. 

SOBRINO, J. G. (org.) (2000). A criança e o livro. A aventura de ler. Porto: Porto 

Editora (trad.). 

SOLÉ, I. (1998). Estratégias de leitura. 6ª edição. Porto Alegre: Artmed (trad.).  



Bibliografia 

227 

 

TAVARES, J. (org.) (1991). Supervisão e formação de professores. Cadernos 

CIDInE. Aveiro: Universidade de Aveiro/Centro de Investigação Difusão e 

Intervenção Educacional. 

TAVARES, J. (1996). Uma sociedade que aprende e se desenvolve relações 

interpessoais. Porto: Porto Editora. 

TEODORO, A. (1991). A formação contínua dos professores num contexto de 

reforma: pressupostos de uma posição. In Formação contínua de professores. 

Realidades e perspectivas. (pp. 30-54). Aveiro: Universidade de Aveiro. 

TRACY, S. J. (2002). Modelos e abordagens. In Júlia Oliveira-Formosinho (org)., 

A Supervisão na formação de professores I. Da sala à escola. (pp.19-85. Porto: 

Porto Editora. 

UP Porto Ciências da Comunicação 

http://jpn.icicom.up.pt/2004/04/23/mais_de_metade_dos_portugueses_nao_le_livros_.htm

l , (consultado a 12 de Outubro de 2010). 

VIANA, F. L., TEIXEIRA, M. M. (2002). Aprender a ler. Da aprendizagem informal 

à aprendizagem formal. Porto: Edições ASA.  

VIEIRA, F. (1993). Supervisão – Uma prática reflexiva de formação de 

professores. Porto: Edições ASA. 

VIEIRA, R. M. (2003). Formação continuada de professores do 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico. Programa e educação em crianças com orientação CTS/PC. Tese 

de doutoramento não publicada. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

VIEIRA, F. MOREIRA, M. A., BARBOSA, I. et al. (2006). No caleidoscópio da 

Supervisão: Imagens da formação e da pedagogia. Mangualde: Edições Pedago. 

YIN, R. K. (1993). Applications of case study research. London: SAGE 

Publications. 

YIN, R. K. (1994). Case Study research: design and methods. 2nd ed. Thousand 

Oaks/London: SAGE Publications.   

ZABALZA, A. M. (1994). Diários de aula - contributo para o estudo dos dilemas 

práticos dos professores. Porto: Porto Editora (trad.). 

ZAGO, N. (2005). A entrevista e seu processo de construção: Reflexões com 

base na pesquisa – prática de pesquisa. In Nadir Zago, Marília Pinto de Carvalho, 

http://jpn.icicom.up.pt/2004/04/23/mais_de_metade_dos_portugueses_nao_le_livros_.html
http://jpn.icicom.up.pt/2004/04/23/mais_de_metade_dos_portugueses_nao_le_livros_.html


Bibliografia 

 

228 

 

Rita Amália Teixeira Vilela (orgs.). Itinerários de pesquisa: Perspectivas 

qualitativas em Sociologia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A. 

ZEICHNER, K. (1993). A formação reflexiva de professores: ideias e práticas. 

Lisboa: Educa (trad.).   

ZIMPHER, N. L., HOWEY, K. R. (1987). Adapting supervisiory practices to 

different orientations of teaching competence. Journal of Curriculum and 

Supervision, 2, 101-127 

 

Legislação consultada 

Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006 (1/06/2006) – Plano Nacional de 

Leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

230 

 

 

 



Anexos 

231 

 

 



 



Anexo 1 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA INICIAL 

   

TEMA: Supervisão e motivação para a leitura no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

OBJECTIVOS GERAIS:  

- Identificar e caracterizar as representações de professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico sobre: 

 a importância da motivação para a leitura no desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura nos seus alunos; 

 estratégias didácticas por eles utilizadas para motivar os seus alunos para 

a leitura; 

 desempenhado pela supervisão no desenvolvimento profissional dos 

professores; 

 importância da participação em projectos de formação continuada 

centrados na reflexão sobre as práticas e na co-construção de 

conhecimento para o desenvolvimento pessoal dos professores. 

- A partir da informação recolhidas, reflectir sobre: 

 estratégias didácticas a utilizar na motivação para a leitura de alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico; 

 contributo de um programa de formação continuada centrado na reflexão 

sobre as suas práticas e na co-construção de conhecimento para o seu 

desenvolvimento profissional. 

- Identificar necessidades de formação centradas na concepção, implementação e 

avaliação de estratégias de motivação para a leitura, a fim de preparar um 

programa de formação continuada adequado ao público-alvo desta entrevista. 

 

 

 

 



BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

PARA UMA FORMULAÇÃO 
DE QUESTÕES 

TÒPICOS  

I – 

Legitimação da 
entrevista e 
motivação  

 

 
 
Legitimar a entrevista. 
 
 
Solicitar a colaboração 
do entrevistado  
 
Consciencializar o 
entrevistado da 
importância do seu 
contributo para o estudo 
em curso e para o êxito 
do programa de 
formação continuada a 
que este dará origem 
 
 
Assegurar a 
confidencialidade 

 
 

Possibilitar que o 
entrevistado coloque 
questões, de modo a 
diminuir alguns 
constrangimentos 

 
 
Relembrar ao entrevistado o 
tema e os objectivos do 
trabalho. 

 
Pedir a colaboração 

Colocar o entrevistado em 
situação de elemento especial 
da equipa de investigação e 
formação 

 

 

 
 
Garantir o carácter 
confidencial de todos os 
dados recolhidos 
 
Esclarecer algumas dúvidas 
(Deseja colocar alguma 
questão?) 

 
 
Tema e objectivos do 
trabalho  

 
 
 

 
Importância das 

representações do 

entrevistado como elemento 

fundamental do estudo e da 

reflexão sobre estas para o 

seu próprio desenvolvimento 

profissional 

 

Carácter confidencial das 

informações 

Possíveis esclarecimentos 

II – 

Caracterização 
dos inquiridos  

 

Recolher informações 
que permitam 
caracterizar o 
entrevistado 

 

Fazer perguntas ao 
entrevistado, a fim de o 
caracterizar em termos 
pessoais e profissionais, 
relativas a certos elementos: 

a)  Idade 

b) Habilitação 
académica e 
profissional 

c) Experiência 
profissional  

d) Outras experiências 
relevantes 

 

Elementos para caracterizar 
o entrevistado   



III – 

Motivação para a 
leitura e 
desenvolvimento 
de competências 
em compreensão 
na leitura nos 
primeiros anos de 
escolaridade 

 

 

Determinar a importância 
que o entrevistado 
atribui: 

 à motivação 
para a leitura, 

 à escola 

 e ao professor, 

no desenvolvimento de 
competências em 
compreensão na leitura 
nos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 

 

Considera importante 
promover a motivação para a 
leitura nos primeiros anos de 
escolaridade?  

Justifique a sua resposta. 

Que papel atribui à escola do 
1º Ciclo neste contexto? 

 E ao professor? 

 

Importância da motivação 

para a leitura no 

desenvolvimento de 

competências em 

compreensão na leitura nos 

primeiros anos de 

escolaridade 

 

Papel da escola e do 

professor na motivação para 

a leitura dos alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

IV – 

Promoção da 
motivação para a 
leitura no âmbito 
do ensino da 
língua 
portuguesa 

 

 

Determinar: 

 que estratégias, 

 que meios  

o entrevistado pensa 
utilizar na motivação dos 
seus alunos para a 
leitura 

 

 

 

 

Determinar a sua opinião 
relativamente às 
condições oferecidas 
pela sua escola e pela 
comunidade em que esta 
se insere para a 
promoção da motivação 
para a leitura 

 

Sente dificuldades em motivar 
os seus alunos para a leitura? 

Justifique a sua resposta. 

Quando pretende motivar os 
seus alunos para a leitura: 

 que actividades 
realiza com eles? 

 

 a que materiais 
recorre na sua 
concretização? 

 

Parece-lhe que a escola onde 
trabalha possui condições que 
permitam estimular o gosto 
pela leitura nos seus alunos? 

E a comunidade em que esta 
se integra? 

Justifique as suas respostas.  

 

Estratégias de motivação 
dos alunos para a leitura 

 

 

Actividades e meios 
utilizados na concretização 
dessas estratégias 

 

 

 

 

Condições oferecidas pela 
escola e pela comunidade 
em que esta se insere no 
âmbito da motivação para a 
leitura   

V – 

Papel da 
supervisão no 
desenvolvimento 
profissional dos 
professores 

 

 

Determinar o papel 
atribuído à supervisão 
no âmbito da formação 
continuada no 
desenvolvimento 
profissional dos 
professores pelos 

 

Que contributo pensa que a 
supervisão no âmbito da 
formação continuada poderá 
dar ao seu desenvolvimento 
profissional? 

 

 

Papel da supervisão no 
desenvolvimento 
profissional dos professores 

 

 



entrevistados  

Identificar as 
expectativas dos 
entrevistados em 
relação ao projecto de 
formação em curso, no 
que se refere 

 ao seu 
desenvolvimento 
profissional 

 à motivação 
para a leitura nos 
primeiros anos de 
escolaridade 

 

Quais são as suas 
expectativas em relação ao 
projecto de formação 
continuada em que se vai 
envolver no que se refere ao 
seu desenvolvimento 
profissional? 

E, mais especificamente, à 
motivação para a leitura nos 
primeiros anos de 
escolaridade? 

 

Importância atribuída à 
participação em projectos de 
formação continuada 
centrados na reflexão sobre 
as práticas e na co-
construção de conhecimento 
para o desenvolvimento 
profissional dos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

GUIÃO DA ENTREVISTA FINAL 

 

TEMA: Supervisão e motivação para a leitura no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

OBJECTIVOS GERAIS:  

- Identificar e caracterizar as representações de professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico sobre: 

 a importância da motivação para a leitura no desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura nos seus alunos; 

 estratégias didácticas por eles utilizadas para motivar os seus alunos para 

a leitura; 

 papel desempenhado pela supervisão no desenvolvimento profissional dos 

professores; 

 importância da participação em projectos de formação continuada 

centrados na reflexão sobre as práticas e na co-construção de 

conhecimento para o desenvolvimento pessoal dos professores. 

A partir da informação recolhida, reflectir sobre: 

 estratégias didácticas a utilizar na motivação para a leitura de alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico; 

 contributo de um programa de formação continuada centrado na reflexão 

sobre as suas práticas e na co-construção de conhecimento para o seu 

desenvolvimento profissional. 

- Proceder à avaliação do programa de formação continuada levado a cabo com o 

público-alvo desta entrevista. 

 

 

 

 

 



BLOCOS TEMÁTICOS OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 

PARA UMA FORMULAÇÃO 

DE QUESTÕES 

TÒPICOS  

I –  

Legitimação da 

entrevista e motivação  

 

 

Legitimar a entrevista. 

 

 

 

Solicitar a colaboração do 

entrevistado  

 

Consciencializar o 

entrevistado da 

importância do seu 

contributo para o estudo 

em curso. 

 

 

 

 

Assegurar a 

confidencialidade 

 

 

Permitir que o 

entrevistado formule 

questões, de modo a 

diminuir alguns 

constrangimentos 

 

Relembrar ao entrevistado o 

tema e os objectivos do 

trabalho. 

 

Pedir a colaboração 

 

 

Colocar o entrevistado em 

situação de elemento 

especial da equipa de 

investigação e formação 

 

 

 

 

 

Garantir o carácter 

confidencial de todos os 

dados recolhidos 

 

Esclarecer algumas dúvidas 

(Deseja colocar alguma 

questão?) 

 

Tema e objectivos do 

trabalho  

 

 

 

 

 

Importância das 

representações do 

entrevistado como 

elemento fundamental do 

estudo e da reflexão sobre 

estas para o seu próprio 

desenvolvimento 

profissional 

Carácter confidencial das 

informações 

 

Possíveis esclarecimentos 

 

 

II – 

Motivação para a 

leitura e 

desenvolvimento de 

competências em 

compreensão na leitura 

nos primeiros anos de 

escolaridade 

 

 

Determinar a importância 

que o entrevistado atribui: 

 à motivação para 

a leitura, 

 à escola 

 e ao professor, 

no desenvolvimento de 

competências em 

compreensão na leitura 

em alunos do 1º Ciclo do 

 

Após a participação neste 

programa de formação 

continuada, continua a 

considerar importante 

promover a motivação para 

a leitura nos primeiros anos 

de escolaridade?  

 

Que papel atribui à escola 

do 1º Ciclo neste contexto? 

 

Importância da motivação 

para a leitura no 

desenvolvimento de 

competências em 

compreensão na leitura 

nos primeiros anos de 

escolaridade 

 

Papel da escola e do 



Ensino Básico  

 E ao professor?  

 

professor na motivação 

para a leitura dos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

III – 

Promoção da 

motivação para a 

leitura no âmbito do 

ensino da língua 

portuguesa 

 

 

Determinar: 

 que estratégias, 

 que meios  

o  entrevistado pensa ter 

utilizado na motivação 

dos seus alunos para a 

leitura; 

 que impacto terá 

tido o seu 

trabalho junto dos 

alunos; 

 de que modo a 

sua participação 

no programa de 

formação 

continuada 

proposto terá 

influenciado as 

suas práticas de 

motivação para a 

leitura. 

 

 

 

 

 

Sentiu dificuldades em 

motivar os seus alunos para 

a leitura? 

 

Justifique a sua resposta. 

 

A que estratégias recorreu 

para motivar os seus alunos 

para a leitura? 

 

Que meios utilizou? 

 

Parece-lhe que a escola 

onde trabalha possui 

condições que permitam 

estimular o gosto pela leitura 

nos seus alunos? 

 

E a comunidade em que 

esta se integra? 

 

Justifique as suas respostas. 

 

Como caracteriza a reacção 

dos seus alunos às 

actividades desenvolvidas? 

 

 

 

De que modo esta formação 

contribuiu para diversificar 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias de motivação 

dos alunos para a leitura 

 

Meios utilizados na 

concretização dessas 

estratégias 

 

Condições oferecidas pela 

escola e pela comunidade 

em que esta se insere no 

âmbito da motivação para 

a leitura 

 

 

 

 

 

 

Impacto do trabalho 

realizado junto dos alunos    

 

 

 

 

Contributo da participação 



as suas estratégias para 

promover a motivação para 

a leitura? 

no programa de formação 

para a melhoria das suas 

práticas     

IV – 

Papel da supervisão no 

desenvolvimento 

profissional dos 

professores 

 

 

Determinar o papel 

atribuído à supervisão no 

âmbito da formação 

continuada no 

desenvolvimento 

profissional dos 

professores pelos 

entrevistados  

 

 

Que contributo pensa que a 

supervisão no âmbito da 

formação continuada deu ao 

seu desenvolvimento 

profissional? 

 

Papel da supervisão no 

âmbito da formação 

continuada no 

desenvolvimento 

profissional dos 

professores 

V –  

Avaliação do programa 

de formação  

 

Determinar o grau de 

satisfação dos 

professores em relação 

ao programa de formação 

continuada proposto  

 

Considera que as suas 

expectativas em relação ao 

programa de formação 

continuada em que se 

envolveu foram atingidas no 

que se refere ao seu 

desenvolvimento 

profissional? 

E, mais especificamente, no 

que diz respeito à motivação 

para a leitura nos primeiros 

anos de escolaridade? 

 

Considera que esta 

formação contribuiu de 

alguma forma para motivar 

os seus alunos para a 

leitura? 

 

Quais os aspectos desta 

formação que lhe pareceram 

ter resultado melhor? 

E quais os que poderiam ser 

melhorados? 

 

Avaliação do programa de 

formação 



Anexo 3 

TRANSCRIÇÂO DA ENTREVISTA INICIAIS DAS PROFESSORAS 

 

Transcrição da entrevista inicial da Professora A (20/10/2008) 

 

I – Legitimação da entrevista  

 

II – Caracterização dos inquiridos 

52 anos – Curso do magistério Primário – 30 anos de serviço – além do 1º ciclo 

trabalhou no Ensino recorrente - Ano de escolaridade : 4º ano. 

 

III – Motivação para a leitura e desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura nos primeiros anos de escolaridade  

1 - Consideras importante promover a motivação para a leitura nos primeiros anos 

de escolaridade 

2 - PA – Sim. Muito importante. 

3 - Porquê?  

4 - PA - Porque é a partir dos primeiros anos que nós começamos a formar os 

nossos meninos como (uhm)  //  como futuros leitores. 

5 - Então consideras importante o papel que se atribui à escola do 1º ciclo neste 

contexto? 

6 - PA - muito importante.  

7 - E ao professor? 

8 - PA - Mais importante ainda. 

9 - Porquê? 

10 - PA - Porque somos o modelo para os alunos e através da observação e das 

indicações que vamos dando estamos a contribuir para que no futuro os alunos 

sejam bons leitores. 

 

IV – Promoção da motivação da leitura no âmbito do ensino da Língua 

Portuguesa 



11 - Por vezes sentes dificuldades em motivar os seus alunos para a leitura?   

12 - PA - Sim, sinto alguma dificuldade // porque nos dias que correm, quem não 

sabe ler sente-se isolado  e nós somos uma sociedade de informação, devido ás 

novas tecnologias, às bibliotecas  à internet e portanto os alunos estão mais 

motivados para ( uhm) // ... 

13 - Outro tipo de actividades…  

14 - PA - Perdi-me… 

15 - Não está óptimo! 

16 - Quando pretendes motivar os teus alunos para a leitura que actividades 

realizas? E a que materiais recorres? 

17 - PA - ((Suspiro))// (uhm) //tento realizar várias actividades, os alunos vêm à 

biblioteca várias vezes requisitar livros, utilizo muito  histórias vividas ou 

imaginadas pelos próprios alunos, assuntos dos interesses deles,  faço 

investigações em grupo, uso muito uma leitura//vários tipos de leitura, a leitura 

individual, diagonal, diferenciada,  a leitura recreativa ou lúdica/ e na prática é isto 

que faço. 

18 - De certa forma já respondeste à pergunta seguinte: a escola onde estás 

inserida possui as condições que permitem estimular o gosto pela leitura nos teus 

alunos? 

19 - PA - Sim tem uma biblioteca muito jeitosinha… 

20 - E a comunidade geral? 

21 - PA - Também // porque tem um pólo de leitura. 

 

V – Papel da Supervisão no desenvolvimento profissional dos professores  

22 - Em que medida consideras que o facto de estares envolvida neste projecto 

no âmbito da formação continuada e da supervisão poderá contribuir para o teu 

desenvolvimento profissional? 

23 - PA - Claro que vai ajudar! É muito bom haver trocas de experiências entre 

colegas, o que só vai contribuir para melhorar as práticas pedagógicas e assim de 

uma forma lúdica conseguir conquistar os nossos pequenos leitores. 

24 - Quais são as tuas expectativas em relação a esta formação? 

25 - PA - UHM // baralhada ainda… 



26 - Ainda um bocadinho a ver o que se pretende e como se vai processar apesar 

de já te ter sido explicado? 

27 - PA - Sim // mas na prática quero ver como vai funcionar… 

28 - Uma certa curiosidade? 

29 - PA - (( sorriso)) talvez nunca estive envolvida em nada do género// 

30 - E mais especificamente na motivação para os teus alunos, pensas que te vai 

ser útil? 

31 - PA - Eu espero que sim!  

32 - Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transcrição da entrevista inicial da Professora B (20/10/2008) 

 

I – Legitimação da entrevista  

 

II – Caracterização dos inquiridos 

53 anos – Curso do magistério Primário –  Licenciatura em Língua Portuguesa 

pela Universidade Aberta 28 anos de serviço Trabalhou sempre no 1º ciclo , este 

ano  não tem turma atribuída, porque está  destacada como avaliadora e 

professora de apoio pedagógico. 

 

III – Motivação para a leitura e desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura nos primeiros anos de escolaridade  

1 - Consideras importante promover a motivação para a leitura nos primeiros anos 

de escolaridade 

2 - PB -  Sim. Muito importante. 

3 - Porquê?  

4 - PB -  Embora em relação ao 1º ano de escolaridade em concreto não posso 

falar porque nunca tive um primeiro ano de escolaridade, em relação aos outros 

anos de escolaridade, tento desenvolver trabalhos para que eles tenham hábitos 

de leitura e escrita, até porque eu também gosto muito de ler. Assim tento 

incentivá-los, faço com que venham à biblioteca da escola. 

5 - Então consideras importante o papel que se atribui à escola do 1º ciclo neste 

contexto? 

6 - PB -  Sim, muito importante, porque é base para formar novos leitores.  

7 - Se não adquirirem essas bases nesta faixa etária, vai ser mais complicado 

mais tarde é isso? 

8 - PB -  Quer dizer… no meu caso concreto, eu quando era nova nunca tive 

acesso a livro, porque os meus pais não tinham possibilidades de comprar livros 

nem esse hábito, hoje em dia já é mais fácil, há muitas bibliotecas, nas escolas, 

há as bibliotecas itinerantes, municipais e portanto para se ler não é preciso 

comprar livros, podem requisitados. Quanto mais cedo a criança for motivada 

para leitura mais cedo adquire hábitos de leitura... tem mais cultura, tem outras 



visões mais alargadas, torna-se um melhor leitor, escritor e pode adquirir mais 

conhecimentos.  

9 - E ao professor? 

10 - PB -  O professor pode ser o condutor de todo esse processo. 

 

IV – Promoção da motivação da leitura no âmbito do ensino da Língua 

Portuguesa 

11 - Por vezes, sentes dificuldades em motivar os seus alunos para a leitura?   

12 - PB -  Quer dizer aquelas crianças que são de um meio socioeconómico mais 

desfavorável, que não têm livros, computadores em casa pode ser um pouco mais 

difícil …mas acaba por não ser porque elas vêm os outros a vir buscar livros e 

também requisitam e a nós cabe-nos ajudar-lhos a escolher os livros mais 

apropriados para a sua idade, de acordo com os seus gostos, porque nem 

sempre têm a percepção do que é mais adequado para eles. 

13 - Então não consideras muito difícil motivá-los?   

14 - PB -  Não, não considero é preciso //  é encaminhá-los, porque por exemplo 

às vezes levam livros muito grossos, ao fim de três ou quatro páginas está 

saturado, logo é preciso encaminhá-lo para o livro mais adequado à sua idade// 

15 - Quando pretendes motivar os teus alunos para a leitura que actividades 

realizas? E a que materiais recorres? 

16 - PB - (uhm) // Sei lá são mais actividades de leitura, caça às palavras, // 

Procurar palavras que se repetem num texto e contá-las // vir à biblioteca// usar 

diferentes tipos de textos… 

17 - A escola onde estás inserida possui as condições que permitem estimular o 

gosto pela leitura nos teus alunos? 

18 - PB -  Sim, para mim neste agrupamento é a escola melhor apetrechada. Para 

além dos alunos também terem bibliotecas de salas, a biblioteca de escola está 

muito bem apetrechada. 

19 - E a comunidade geral? 

20 - PB -  Também // porque tem um pólo de leitura. 

 

 



V – Papel da Supervisão no desenvolvimento profissional dos professores  

21 - Em que medida consideras que o facto de estares envolvida neste projecto 

no âmbito da formação continuada e da supervisão poderá contribuir para o teu 

desenvolvimento profissional? 

22 - PB -  Eu considero muito importante o trabalho em equipas trocar ideias, o 

trabalho colaborativo, logo considero ser importante este tipo de trabalho. 

23 - E quais são as tuas expectativas em relação a esta formação? 

24 - PB -  As minhas expectativas são eu ir adquirir mais conhecimentos, 

partilhar, é adquirir, contribuir…no fundo e partilhar conhecimentos…. 

25 - E mais especificamente na motivação para os teus alunos, pensas que te vai 

ser útil? 

26 - PB -  Espero que sim. Apesar de não ter turma espero poder motivar os 

alunos com os quais vou desenvolver o projecto…espero que sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS FINAIS DAS PROFESSORAS 

Transcrição da entrevista final da Professora A (10/03/2009) 

II – Motivação para a leitura e desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura nos primeiros anos de escolaridade 

1 - Após a participação neste programa de formação, continua a considerar 

importante promover a motivação para a leitura nos primeiros anos de 

escolaridade?  

2 - PA - Sim. 

3 - Que papel atribui à escola do 1º Ciclo neste contexto? 

4 - PA -  A escola tem muita importância . 

5 - E ao professor?  

6 - PA -  E o professor ainda mais porque deve motivar  os alunos, mas para isso 

deve estar preparado para saber como os motivar. 

7 - E esta formação ajudou? 

8 - PA -  Exactamente , ajudou sim. 

 

III – Promoção da motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua 

portuguesa 

9 - Sentiu dificuldades em motivar os seus alunos para a leitura? 

10 - PA - Eu senti! 

11 - Na fase da motivação ou antes? 

12 - Justifique a sua resposta. 

13 - PA -  Quer dizer// eu não acho que motivar os alunos fosse tão difícil, só com 

esta formação é que comecei a ver que podia motivar os alunos de outra maneira, 

de formas mais diversas… para mim motivar era fazer com que eles 

compreendessem o texto. 

14 - A que estratégias recorreu para motivar os seus alunos para a leitura? 

15 - PA - Usei o gravador, a dramatização, diferentes formas de leitura e no fim 

usei diferentes formas de textos. 

16 - Que meios utilizou? 



17 - PA - O gravador, o manual e diversos livros. 

18 - Parece-lhe que a escola onde trabalha possui condições que permitam 

estimular o gosto pela leitura nos seus alunos? 

Sim sem dúvida. 

19 - E a comunidade em que esta se integra? 

20 - PA - Sim, tem. E agora ainda tem mais porque foi inaugurada a Biblioteca na 

sede do agrupamento a que todos os professores podem recorrer. 

Como caracteriza a reacção dos seus alunos às actividades desenvolvidas? 

21 - PA - Muito boa, os alunos andaram muito empenhados na preparação das 

actividades 

22 - De que modo esta formação contribuiu para diversificar as suas estratégias 

para promover a  

23 - PA - Sim sem dúvida, porque eu achava que a motivação era ler um texto, 

compreender o texto, falar sobre o texto…mas percebi que há muitas maneiras de 

os motivar para a leitura e se calhar a que fazia até era a mais errada. 

Compreendi que havia formas muito interessantes de os motivar. 

 

IV – Papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos professores 

24 - Que contributo pensa que a supervisão no âmbito da formação continuada 

deu ao seu desenvolvimento profissional? 

25 - PA -  Eu gostei muito da partilha, da aprendizagem , quer dizer às vezes nem 

é aprender é recordar porque com o passar dos anos há uma tendência para 

cairmos um pouco na rotina. E assim trocámos impressões as três uma dizia uma 

coisa, outra e recolhíamos ideias.  

 

V – Avaliação do programa de formação 

26 - Considera que as suas expectativas em relação ao programa de formação 

continuada em que se envolveu foram atingidas no que se refere ao seu 

desenvolvimento profissional? 

27 - PA -  Sim bastante, foi curta, ligeira, interessante, sem ser maçadora 

28 - E, mais especificamente, no que diz respeito à motivação para a leitura nos 

primeiros anos de escolaridade? 



29 - Considera que esta formação contribuiu de alguma forma para motivar os 

seus alunos para a leitura. 

30 - PA -  Claro, percebi que afinal fazia muito pouco nesse campo. 

31 - Quais os aspectos desta formação que lhe pareceram ter resultado melhor? 

32 - PA -  Aspectos negativos não tenho. Eu achava que a formação ia ser 

maçadora estava um pouco apreensiva no inicio e afinal foi muito interessante 

gostei muito. 

33 - E quais os que poderiam ser melhorados? 

34 - PA -  Podia ser um pouco mais longa, mas penso que já deu para perceber 

muitos aspectos. De resto só posso dizer que gostei muito, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista final da Professora B (10/03/2009) 

 

II – Motivação para a leitura e desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura nos primeiros anos de escolaridade 

1 - Após a participação neste programa de formação, continua a considerar 

importante promover a motivação para a leitura nos primeiros anos de 

escolaridade?  

2 - PB -  Sem dúvida 

3 - Que papel atribui à escola do 1º Ciclo neste contexto? 

4 - A escola tem um papel primordial porque é nesta idade que se criam raízes 

para haver uma motivação para quando forem maiores e porque podemos 

diversificar os tipos de textos e o 1º ciclo é altura ideal para se começar.  

5 - E ao professor?  

6 - PB -  O professor deve canalizar para irem procurar livros e textos… 

7 - E esta formação ajudou? 

8 - PB -  A mim ajudou-me muito, muito mesmo. Porque eu não sabia distinguir 

quase motivação de compreensão e agora posso quase assegurar que consigo 

distinguir uma coisa da outra. 

 

III – Promoção da motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua 

portuguesa 

9 - Sentiu dificuldades em motivar os seus alunos para a leitura? 

10 - PB -  Não. 

11 - Justifique a sua resposta. 

12 - PB -  Embora considere que na primeira aula que dei, embora fizesse alguma 

coisa para a motivação depois canalizei tudo para a compreensão da leitura, 

porque eu fazia o percurso ao contrário, ou seja eu achava que a compreensão 

da leitura é que os ia motivar. Agora percebo que o caminho é inverso. 

13 - A que estratégias recorreu para motivar os seus alunos para a leitura? 

14 - PB -  Histórias, diferentes tipos de textos, gravuras relacionadas com os 

textos, textos repartidos… texto instrucional… tentei variar para que as crianças 

não dissessem vamos outra vez trabalhar a mesma coisa. 



Admito que os textos utilizados fossem quase todos do tipo narrativo tentei 

motivá-los de maneira diferente. 

15 - Que meios utilizou? 

16 - PB - Textos, histórias e gravuras. 

17 - Parece-lhe que a escola onde trabalha possui condições que permitam 

estimular o gosto pela leitura nos seus alunos? 

18 - PB - Sim tem. 

19 - E a comunidade em que esta se integra? 

20 - PB - Sim tem. 

21 - Como caracteriza a reacção dos seus alunos às actividades desenvolvidas? 

22 - PB - Eu  e uma vez que eles não são meus alunos, não posso tirar 

conclusões muito precisas mas no momentos em que lá estive , foram muito 

receptivos , participativos// foram cinco estrelas!  

23 - De que modo esta formação contribuiu para diversificar as suas estratégias 

para promover a motivação para a leitura? 

24 - PB - Mesmo usando o mesmo tipo de texto pode-se usar diversas 

actividades. 

 

IV – Papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos professores 

25 - Que contributo pensa que a supervisão no âmbito da formação continuada 

deu ao seu desenvolvimento profissional? 

26 - PB - Muito, pela partilha, pela reflexão, pela aprendizagem em comum. 

 

V – Avaliação do programa de formação 

27 - Considera que as suas expectativas em relação ao programa de formação 

continuada em que se envolveu foram atingidas no que se refere ao seu 

desenvolvimento profissional? 

28 - PB - Muito produtiva e sem grandes burocracias que muitas vezes as 

formações acabam por ser muito cheias de papéis, esta foi leve e entrei para 

aprender e também para contribuir para que pudesses desenvolver o teu trabalho. 

Agora acho que valeu mesmo a pena sim. 



29 - E, mais especificamente, no que diz respeito à motivação para a leitura nos 

primeiros anos de escolaridade? 

30 - Considera que esta formação contribuiu de alguma forma para motivar os 

seus alunos para a leitura. 

31 - PB - Sim sem dúvida! Há coisas que pretendo continuar a desenvolver. 

32 - Quais os aspectos desta formação que lhe pareceram ter resultado melhor? 

33 - PB - Para mim correu muito bem foi ligeirinha, suave, nada maçadora, fez-se 

muito Bem. Não tenho aspectos negativos. Só positivos. Aprendeu-se novas 

estratégias, actividades, trocas de ideias… 

34 - E quais os que poderiam ser melhorados? 

35 - PB - Gostei muito mesmo. Eu acho que esteve muito bem da forma que foi 

orientada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

GRELHA DE OSERVAÇÂO DE AULAS  

 

  1. Caracterização da aula observada 

 1.1. Código de designação do professor: 

 1.2. Ano de escolaridade: 

 1.3. Ano lectivo: 

 1.4. Data: 

 1.5. Horário: 

 1.6. Manual de Língua Portuguesa utilizado: 

  

   2. Estratégias/actividades centradas na motivação para a leitura 

 2.1. Breve descrição da situação observada 

 2.1.1. Momento da aula em que ocorreu 

 2.1.2. Duração da situação 

 2.1.3. Espaço em que decorreu 

 2.1.4. Organização do espaço 

 2.1.5. Intervenientes  

 2.1.6. Acções realizadas pelos diversos intervenientes 

 2.1.6.1. Professor 

 2.1.6.2. Alunos 

 2.1.6.3. Outros 

 2.1.7. Recursos utilizados 

  

3. Caracterização do tipo de estratégias utilizadas pelo professor e sua justificação 

3.1. Criar materiais de leitura 

 3.2. Rodear os alunos de um universo de leitura 

 3.3. Variar as experiências de leitura dos alunos 

 3.4. Promover a partilha de experiências de leitura 

 



4. Justificação da caracterização feita [tendo em conta a(s) opção(opções) 

feita(s)]. 

4.1. Articulação entre as diversas situações observadas 

4.2. Tendo em conta a motivação dos alunos para a leitura 

4.3. Tendo em conta a ligação com o desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura 

5. Outras observações 

 

 

 

 



Anexo 6 

REFLEXÃO SOBRE AS AULAS OBSERVADAS ANTES DA FORMAÇÃO  

 

Professora A – Aula nº 1 

 

1. Caracterização da aula observada  

1.1. Código de designação do professor: Professora A 

1.2. Ano de escolaridade: 4º ano  

1.3. Ano lectivo: 2008/2009 

1.4. Data: 19 de Novembro de 2008 

1.5. Horário: 13h30-14h25 

 

2. Descrição das situações de motivação para a leitura identificadas nas 

aulas observadas 

 

Situação I 

A aula iniciou-se com a audição da História Branca de Neve, apresentada em CD 

(fazendo este parte do manual). Os alunos escutaram a história. 

Esta actividade durou aproximadamente cinco minutos. 

Nesta actividade os recursos utilizados foram o CD e o manual escolar que alguns 

alunos tinham aberto, para seguirem o texto escrito enquanto escutavam a 

história. 

 

Situação II 

De seguida a professora solicitou aos alunos que fizessem a dramatização da 

história. Esta actividade durou cerca de dez minutos. Não houve qualquer 

adaptação do espaço à actividade a realizar e o único adereço utilizado foi uma 

maçã. 

A professora não teve qualquer tipo de intervenção. As personagens já tinham 

sido previamente distribuídas e a dramatização ensaiada. 

 



3. Identificação e caracterização do tipo de estratégias utilizadas pelo 

professor e sua justificação 

Nesta aula, a professora adoptou estratégias centradas na motivação para a 

leitura dos seguintes tipos (Sá, 2008): 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, concretizada através da actividade 

que consistiu em escutar a história registada num CD; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, concretizada através da 

actividade de dramatização da história estudada na aula. 

A primeira situação de motivação para a leitura observada levou os alunos a 

aperceberem-se de que podem existir outras fontes de divulgação de textos 

escritos, para além do texto em suporte de papel. As histórias também podem ser 

escutadas. 

Na segunda situação, a dramatização da história contribuiu para reforçar o 

interesse dos alunos pela história estudada (inclusive ajudando-os a aprofundar a 

compreensão da mesma). De facto, os alunos tiveram de extrair o sentido do 

texto para conseguirem fazer a sua própria leitura e dessa forma conseguirem 

dramatizar o texto. 

As duas situações observadas foram articuladas entre si e ocorreram uma a 

seguir à outra. A história escutada serviu de base para a dramatização. 

 

4. Outras observações 

No final da aula, fizemos uma reflexão sobre as situações observadas, juntamente 

com a professora nelas envolvida. 

No decurso dessa reflexão, verificámos que existiam duas versões diferentes da 

história, que dois alunos tinham trazido. 

Consideramos que a professora podia ter dado oportunidade aos alunos para 

(re)contarem as histórias e  verificarem as diferenças e semelhanças entre as 

duas versões. Desta forma, estaria a envolver os alunos num universo de leitura 

diversificado. 

 

 



Professora A – Aula nº 2 

 

1. Caracterização da aula observada  

1.1. Código de designação do professor: Professor A 

1.2. Ano de escolaridade: 4º Ano  

1.3. Ano lectivo: 2008/2009 

1.4. Data: 21 de Novembro de 2008 

1.5. Horário: 11h50/12h 

 

2. Descrição das situações de motivação para a leitura identificadas nas 

aulas observadas 

Nesta aula, foi observada apenas uma situação de motivação para a leitura, que 

ocorreu logo no início da mesma. 

No decurso da situação observada, procedeu-se à leitura de um texto narrativo 

intitulado Lenda do vinho, retirado do manual adoptado.  

O texto era constituído por imagens com legendas.  

Cada aluno lia uma legenda e os outros repetiam em coro palavras ou 

expressões: por exemplo, as onomatopeias referidas no texto. 

Nesta situação, recorreu-se à leitura em voz alta, feita em grupo e em coro. 

 

3. Identificação e caracterização do tipo de estratégias utilizadas pelo 

professor e sua justificação 

As estratégias de leitura utilizadas (diferentes formas de leitura) promoveram a 

motivação para a leitura, já que foram utilizadas com um intuito recreativo. 

Na situação de motivação para a leitura observada nesta aula, a professora 

recorreu a estratégias do tipo Promover a partilha de experiências de leitura. De 

facto, ao fazerem a leitura do texto estudado em grupo e em coro, os alunos 

tiveram a oportunidade de contactar mais de perto com o texto e de ficar a 

conhecê-lo melhor. 

Nesta aula, apenas houve uma situação canalizada para a motivação para a 

leitura, por essa razão não poderemos falar em articulação de estratégias. 



No decurso da situação observada, foram trabalhadas diversas modalidades de 

leitura, com o intuito de promover a motivação para a leitura: leitura expressiva 

(que incluiu a produção dos sons correspondentes às onomatopeia que figuravam 

no texto), leitura individual e em grupo. 

 

4. Outras observações 

No decurso da reflexão conjunta feita no final desta aula concluímos que a 

professora poderia ter criado uma situação em que os alunos pudessem criar 

materiais de leitura. Sugerimos a escrita de um texto que descrevesse as 

aventuras do protagonista na sua “longa viagem”. De seguida, os alunos que 

quisessem poderiam partilhar os seus textos com os colegas para uma 

apreciação crítica orientada para a reescrita e melhoria dos mesmos. 

A professora admitiu não lhe ter ocorrido esta ideia. 

Na nossa opinião, tal aconteceu, porque a sua principal preocupação foi promover 

que explorassem a compreensão do texto e aspectos do funcionamento da 

língua. 

 

Reflexão sobre aulas observadas da Professora A 

 

Aspectos comuns às duas aulas observadas 

As situações observadas ocorreram na sala de aula e os alunos estavam 

dispostos em filas. A turma era constituída por vinte e quatro alunos.  

Os únicos intervenientes foram a professora e os alunos. 

Em nenhuma das aulas, a professora utilizou textos do manual, os textos 

usados foram retirados de outras fontes. Nas duas aulas, foram utilizadas dois tipos 

de textos distintos: na primeira, o texto informativo e, na segunda, o texto  

instrucional. 

O manual de Língua Portuguesa adoptado para o 4º ano neste  

agrupamento é o seguinte: 

MARQUES, M. J., SANTOS, M. A. e GONÇALVES, A. (2007). Giroflé. Lisboa: 

Santillana/Constância. 

 



Professora B – Aula nº 1 

 

1. Caracterização da aula observada  

1.1. Código de designação do professor: Professora B 

1.2. Ano de escolaridade: 4º Ano  

1.3. Ano lectivo: 2008/2009 

1.4. Data: 2 de Dezembro de 2008 

1.5. Horário: 9h-10h30m 

 

2. Descrição das situações de motivação para a leitura identificadas nas aulas 

observadas 

 

Situação I 

A aula iniciou-se com a professora a afixar no quadro algumas imagens e 

expressões relacionadas com o texto que iria trabalhar de seguida 

Foram afixadas duas imagens: uma relativa à Batalha de Aljubarrota e outra 

correspondendo a um retrato de D. João I. 

A professora afixou ainda dois cartões contendo as expressões Mosteiro de 

Santa Maria da Vitória e Mosteiro da Batalha.  

A seguir, a professora solicitou aos alunos que constituíssem pares 

imagem/expressão, procurando justificar a relação entre elas. 

Depois, um aluno foi ao quadro organizar os pares imagem/expressão já 

constituídos, tendo em conta a sucessão cronológica dos factos históricos a que se 

referiam. 

De seguida, a professora distribuiu um texto informativo, intitulado Mosteiro 

da Batalha, relacionado com os factos históricos explorados neste primeiro momento 

da aula. 

Esta situação teve a duração de quinze minutos.  

 

 

 



Situação II 

Depois de feita a exploração oral do texto seleccionado para estudo na aula, 

a professora distribuiu uma ficha de registo de pós-leitura, com a finalidade de 

orientar os alunos na organização dos saberes.  

Os dois primeiros tópicos referiam-se a saberes já adquiridos e aos obtidos 

naquela aula: “O que já sabia sobre o assunto” e “O que aprendi com este texto”.  

Um terceiro tópico, intitulado “O que não percebi bem” conduzia-os para 

uma auto-reflexão. 

Os dois últimos (“O que gostava ainda de saber?” e “Onde posso obter mais 

informações?”) poderiam ter dado origem a um momento de motivação para a 

leitura, já que pretendiam incentivar o aluno a determinar onde poderia obter essa 

informação e a pesquisá-la.  

O momento de motivação para a leitura não se concretizou, porque, apesar 

de os alunos terem preenchido a ficha, a professora não a explorou com eles.  

Esta situação demorou cerca de dez minutos. 

 

3. Identificação e caracterização do tipo de estratégias utilizadas pelo 

professor e sua justificação 

Na primeira situação, a professora adoptou estratégias centradas na 

motivação para a leitura que contribuíram para diversificar experiências de leitura 

dos alunos, dado que estes tiveram de: 

- ler imagens e texto; 

- constituir pares imagem/expressão a ela associada, o que corresponde a 

uma manifestação da compreensão feita; 

- organizar os pares constituídos segundo a ordem cronológica de sucessão 

dos factos históricos a que se referiam; 

- partilhar opiniões sobre a sua compreensão dos pares constituídos e da 

respectiva organização. 

Na segunda situação, se a professora tivesse explorado as respostas dadas 

pelos alunos nos dois últimos itens que figuravam na ficha de leitura relativa ao texto 

explorado na aula, poderia ter contribuído para rodear os alunos de um universo de 

leitura. 



De facto, depois de terem identificado o que ainda pretendiam saber sobre o 

assunto do texto estudado na aula, os alunos teriam de recorrer à consulta de várias 

fontes para reunir a informação necessária. 

As actividades apresentadas estavam articuladas entre si: a leitura feita 

pelos alunos, nas suas diversas vertentes, levou-os a reflectir sobre os 

conhecimentos adquiridos e a ficha de leitura permitiu fazer a sistematização desses 

conhecimentos e poderia ter conduzido à sua ampliação e aprofundamento, se 

tivesse sido devidamente explorada. 

As duas situações surgiram uma a seguir à outra, o que nos parece 

adequado, já que se pretendia reconhecer as dificuldades existentes e levar os 

alunos a reflectir sobre os conhecimentos adquiridos e os que ainda precisavam de 

obter. 

 Como já referimos anteriormente, o facto de a professora não ter explorado 

a ficha e partir para outros conteúdos da Língua Portuguesa retirou importância à 

finalidade com que a ficha foi elaborada. 

 

4. Outras observações 

No final da aula, fizemos uma reflexão sobre a mesma, com a professora 

observada, centrada nas estratégias por esta seleccionadas e nas actividades 

desenvolvidas para as concretizar, tendo em conta a motivação dos alunos para a 

leitura. 

No que se refere à segunda situação identificada no decurso desta aula 

observada, ficou claro para ambas que a professora deveria ter explorado a ficha de 

leitura e, em particular, os dois últimos itens, poderia ter feito um brainstorming 

centrado na informação que os alunos gostariam ainda de obter sobre o assunto do 

em estudo e de seguida, orientá-los na pesquisa, selecção e organização de 

informação pertinente. 

A professora preocupou-se em trabalhar aspectos relacionados com o 

funcionamento da língua e por essa razão não considerou muito importante 

desenvolvimento da ficha de leitura. 

Não houve da parte da professora uma preocupação sistematizada para a 

promoção da leitura, embora ela tivesse acontecido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 

 

PERFIL DAS PROFESSORAS A E B – EM TERMOS DE REPRESENTAÇÕES E 

DESEMPENHO – ANTES DO INÍCIO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA  

Tendo em conta a análise das situações de motivação para a leitura identificadas 

nas aulas observadas e as respostas dadas à entrevista inicial, propomo-nos agora 

identificar as características do nosso público-alvo em termos do recurso a 

estratégias de motivação dos alunos para a leitura na leccionação das suas aulas de 

Língua Portuguesa. 

 

Professoras Pontos fortes Pontos fracos 

Professora A 

 

Demonstra preocupação em 

conhecer estratégias que motivem 

os alunos para a leitura. 

Recorre a estratégias de motivação 

para a leitura centradas em duas 

directrizes: 

- Rodear os alunos de estratégias 

de leitura (por exemplo, recorrendo 

a textos apresentados em suporte 

digital – CD); 

- Variar as experiências de leitura 

dos alunos. 

 

Limita-se a fazer a exploração dos 

textos disponíveis no manual. 

Preocupa-se demasiado com a 

promoção de actividades centradas 

no desenvolvimento de 

competências em compreensão na 

leitura (incluindo a abordagem de 

tópicos relacionados com o domínio 

do funcionamento da língua), em 

detrimento da motivação dos seus 

alunos para a leitura. 

Aprofunda pouco as actividades de 

motivação para a leitura que leva a 

cabo nas suas aulas. 

Realiza-as de forma pouco 

sistematizada. 

Não prevê actividades de motivação 

para a leitura, que contemplem as 

directrizes Criar materiais para a 

leitura e Promover a partilha de 

experiências de leitura. 



Professora B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizou diferentes tipos de textos, 

provenientes de variadas fontes.  

Na leccionação das suas aulas de 

Língua Portuguesa, revela 

preocupação em recorrer a 

estratégias de motivação dos 

alunos para a leitura. 

Na segunda aula observada, 

recorreu a estratégias desta 

natureza de uma forma mais 

sistematizada. 

Nas aulas observadas, realizou 

actividades de motivação para a 

leitura centradas nas estratégias 

Variar as experiências de leitura 

dos alunos e Promover a partilha 

de experiências de leitura. 

Utiliza estratégias de motivação 

para a leitura, mas nem sempre o 

faz: 

- de forma consciente; 

- de forma sistematizada. 

A professora poderia diversificar 

mais as estratégias, para a 

motivação de leitura. 

Centra-se exclusivamente em 

actividades associadas às 

estratégias Criar materiais para a 

leitura e Rodear os alunos de um 

universo de leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8 

 

PLANIFICAÇÃO, MATERIAIS E NOTAS DE CAMPO DA PRIMEIRA SESSÃO 

DE FORMAÇÃO 

 

Planificação 

 

Data: 27/01/2009 

 

Sumário da sessão: 

Apreciação crítica das primeiras aulas observadas. 

Reflexão sobre o contributo da supervisão e da investigação-acção para o 

desenvolvimento profissional dos professores. 

 

Objectivos da sessão de formação: 

- Incrementar competências reflexivas sobre as suas práticas nos professores. 

- Reflectir sobre a importância: 

 da reflexão sobre as práticas associada à investigação-acção, 

 do trabalho colaborativo 

 e da supervisão, para a construção do conhecimento profissional dos 

professores. 

 

Competências a desenvolver: 

Pretende-se desenvolver nos professores em formação as capacidades de: 

 Reflexão sobre as suas práticas; 

 Identificação das suas próprias necessidades de formação; 

 Concepção, implementação, avaliação e reformulação de projectos de 

investigação-acção supervisionados. 

 Trabalho colaborativo. 

 

Conteúdos: 

1. Papel da supervisão no desenvolvimento profissional dos professores 



1.1. O conceito de supervisão – breve perspectiva histórica   

1.2. O papel da supervisão na melhoria das práticas pedagógico-didácticas 

2. Importância da investigação-acção na melhoria das práticas docentes 

3. O trabalho colaborativo e o desenvolvimento do conhecimento profissional dos 

professores 

Actividades a realizar durante a sessão: 

1. Apresentação às professoras em formação da apreciação crítica por nós feita 

às duas aulas observadas para cada uma antes do início do programa de 

formação continuada. 

2. Discussão dessa apreciação crítica, tendo em conta o seu recurso a estratégias 

de motivação para a leitura no âmbito do ensino/aprendizagem da língua 

portuguesa. 

3. Identificação de algumas necessidades de formação sentidas pelas professoras 

observadas. 

4. Referência ao papel desempenhado pela supervisão no desenvolvimento do 

conhecimento profissional dos professores e na melhoria das suas práticas. 

5. Apresentação e discussão de um documento em PowerPoint sobre a evolução 

do conceito de supervisão. 

6. Análise de algumas definições de supervisão e de informação relativa a 

características da reflexão e de um professor reflexivo. 

7. Discussão do papel que caberá à reflexão no desenvolvimento profissional dos 

professores e na melhoria das suas práticas. 

8. Importância do trabalho colaborativo na melhoria das práticas pedagógicas. 

9. Características de um trabalho de projecto de investigação-acção.  

10. Reflexão sobre o que aprenderam nesta sessão e qual o contributo dessa 

aprendizagem a nível profissional. 

 

Bibliografia:  

ALARCÃO, Isabel (1993). Formar-se para formar. Aprender, 15, 19-25. 

ALARCÃO, Isabel (org.) (1996). Supervisão de professores e inovação 

educacional. Aveiro: CIDInE. 



ALARCÃO, Isabel (2001). Do olhar supervisivo ao olhar sobre a supervisão. In M. 

Rangel (org.), Supervisão pedagógica: princípios e práticas. (pp.11-55). 

Campinas: Papirus Editora. 

ALARCÃO, Isabel (2002). Escola reflexiva e desenvolvimento institucional. Que 

novas funções supervisivas? In Júlia Oliveira-Formosinho (org.), A Supervisão na 

formação de professores I - da sala à escola. (pp. 218-238). Porto: Porto Editora.  

ALARCÃO, Isabel (2005). Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São 

Paulo: Cortez Editora. 

ALARCÃO, Isabel, ROLDÃO, Maria do Céu (2008). Supervisão: um contexto de 

desenvolvimento profissional de professores. Mangualde: Edições Pedago. 

ALARCÃO, Isabel, TAVARES, José (2003). Supervisão da prática pedagógica. 

Uma perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem. Coimbra: Livraria 

Almedina.  

FORMOSINHO, J. O. (org.) (2002). A Supervisão na formação de professores I. 

Da sala à escola. Porto: Porto Editora. 

MOREIRA, Maria Alfredo, ALARCÃO, Isabel (1997). A investigação-acção como 

estratégia de formação inicial de professores reflexivos. In Idália Sá-Chaves 

(org.), Percursos de formação e desenvolvimento profissional. (pp.119-138). 

Porto: Porto Editora/CIDInE. 

LIMA, A, J. (2002) As culturas colaborativa na escola: estruturas processos e 

conteúdos . Porto: Porto Editora  

SÁ-CHAVES, Idália (1997). Percursos de formação e desenvolvimento 

profissional. Porto: Porto Editora. 

TRACY, S. J. (2002). Modelos e abordagens. In Júlia Oliveira-Formosinho (org)., 

A Supervisão na formação de professores I. Da sala à escola. (pp.19-85). Porto: 

Porto Editora. 

 

 

 

 

 

 



Notas de campo 

 

Iniciamos a sessão com uma reflexão sobre as apreciações críticas feitas 

às duas aulas observadas. 

A Professora A admitiu que não “sabia reconhecer algumas das 

estratégias apontadas como motivação para a leitura” e reconheceu ter muitas 

preocupações com o Funcionamento da Língua e interpretação: “Faço algumas 

actividades que acho que são motivação para a leitura… mas não sei se são.” 

A Professora B admitiu que não sabe muito bem distinguir as estratégias 

de motivação de leitura e que, se as faz, não é de forma sistemática e 

fundamentada. 

O diálogo encaminhou-se para a importância da reflexão e da 

Supervisão. 

Perguntei o que seria para elas Supervisão e surgiram as seguintes 

ideias: 

- Estar a par de tudo (Professora B) 

- Assistir (Professora B) 

- Ter conhecimentos (Professora B) 

- Orientar (Professora A) 

- Ver por cima de… (Professora B) 

- Estar além de… ter uma visão mais alargada (Professora B) 

- Mas não é para inspeccionar e para ajudar (Professora A) 

- Coordenar os trabalhos de outros elementos de forma a interligá-los 

(Professora B) 

- Ajudar a reflectir (Professora A) 

E vocês não fazem supervisão? 

 Fazemos com os nossos alunos (Professora A) 

E na vida ! (Investigadora) 

Depois passei a apresentação em PowerPoint e comentei-a. 

De seguida, analisámos algumas das ideias das participantes em 

comparação com as que tinham sido apresentadas nesse documento. 

Em relação a ser um professor reflexivo: 



“ Pensar no que fez, como fez e como poderá fazer. (Professora A) 

Ir ao encontro dos alunos (Por isso às vezes pensamos fazer uma coisa e 

fazemos outra, … olho para a cara deles e mudo logo o que tinha pensado. 

(Professora B) 

As professoras admitiram não reflectir muito e terem-se habituado a fazer 

um pouco “mais do mesmo”, a cair numa certa rotina. 

 E consideram que se sentem um pouco perdidas, quando lhes pedem 

para reflectir sem lhes dar directrizes.  

Em relação às necessidades sentidas, mostraram preocupação em algo 

muito prático:   

- estratégias concretas; 

- estratégias específicas; 

- troca de ideias não. 

“ Acho que não sei reconhecer algumas das estratégias apontadas como 

motivação para a leitura e que tenho muitas preocupações com o funcionamento 

da língua e interpretação. Faço algumas actividades que acho que são motivação 

para a leitura, mas não sei se são.” (Professora A) 

No geral, senti que as professoras estavam motivadas para participarem 

neste projecto. 

A Professora B afirmou que quer coisas práticas pouca teoria. 

No fim e apesar das poucas “directrizes“, pedi-lhes que reflectissem um 

pouco sobre a sessão de formação e sobre se ela de alguma forma tinha 

contribuído para fazerem aprendizagens úteis para a sua vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9 

 

 

PLANIFICAÇÃO, MATERIAIS E NOTAS DE CAMPO DA SEGUNDA SESSÃO 

DE FORMAÇÃO 

 

Planificação 

 

Data: 03/02/2009 

 

Sumário da sessão: 

Apreciação crítica das reflexões escritas relativas à primeira sessão de formação 

produzidas pelas formandas. 

Papel da reflexão na co-construção do conhecimento profissional do professor e na 

renovação das suas práticas. 

Importância da motivação para a leitura na formação de leitores. 

Papel da escola na promoção da motivação para a leitura. 

Estratégias de motivação para a leitura. 

Sua ligação com ao desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. 

Co-construção de propostas de actividades para promoção da motivação para a 

leitura no âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa, nas turmas das 

formandas. 

 

Objectivos da sessão: 

- Incrementar competências reflexivas sobre as suas práticas nos professores. 

- Discutir a importância da reflexão para a co-construção do conhecimento 

profissional do professor e a renovação das suas práticas. 

- Reflectir sobre: 

 a importância da motivação para a leitura na formação de jovens leitores; 

 a relação entre a motivação para a leitura e o desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura; 

 estratégias de motivação para a leitura. 



- Promover a co-construção de estratégias de motivação para a leitura. 

 

Competências a desenvolver: 

Pretende-se desenvolver nos professores em formação as capacidades de: 

- Reflexão sobre as suas práticas; 

- Identificação das suas próprias necessidades de formação; 

- Concepção, implementação, avaliação e reformulação de projectos de 

investigação-acção supervisionados. 

- Trabalho colaborativo. 

 
Conteúdos: 

1. Papel da reflexão no desenvolvimento profissional dos professores 

2. Importância da motivação para a leitura na formação de leitores 

3. Papel da escola na promoção da motivação para a leitura 

4. Estratégias de motivação para a leitura 

5. Sua ligação com ao desenvolvimento de competências em compreensão 

na leitura 

6. Importância da investigação - acção na melhoria das práticas docentes 

7. O trabalho colaborativo e o desenvolvimento do conhecimento 

profissional dos professores 

 
Actividades a realizar durante a sessão: 

1. Discussão da apreciação crítica feita às reflexões escritas sobre a primeira 

sessão produzidas pelas formandas, tendo em conta a importância da reflexão 

para a co-construção do conhecimento profissional do professor e a 

renovação das suas práticas. 

2. Reflexão conjunta sobre: 

- a importância da motivação para a leitura na formação de leitores; 

- o papel da escola na promoção da motivação para a leitura; 

- estratégias de motivação para a leitura e sua relação com o desenvolvimento 

de competências em compreensão na leitura. 



3. Co-construção de propostas de actividades para promoção da motivação 

para a leitura no âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa, 

nas turmas das formandas. 

 

Materiais de apoio à sessão 

 

Material 1 

 

Citações sobre a leitura a discutir com as formandas: 

 

“O verbo ler não suporta o imperativo. É uma aversão que compartilha com 

outros: o verbo «amar» … o verbo «sonhar».” (Pennac, 2003: 11) 

 

“Na maioria das sociedades contemporâneas, os indivíduos, no decurso das suas 

actividades profissionais e quotidianas – de lazer e prazer, de aquisição de 

conhecimentos, de convívio social e interacção – são confrontados com situações 

que geram necessidades de processamento cada vez mais sofisticadas.” 

(Dionísio, 2000: 25) 

 

Linhas de orientação da discussão: 

- reflexão conjunta sobre o sentido destas citações; 

- ligação a temáticas como: 

 a importância da motivação para a leitura na formação de leitores, 

 o papel da escola na promoção da motivação para a leitura. 

 

Material 2  

 

Segundo Gonçalves (cit. in Sá, 2004: 17): “a leitura tem três objectivos essenciais: 

ler e aprender a ler (leitura básica fundamentada), usar a leitura para aprender 

(leitura informativa ou funcional) e ler para se distrair (leitura recreativa). Todas 

estas leituras são importantes e devem ser praticadas em contexto escolar, 

independentemente do nível de escolaridade.”  



 

 
 

Material 3 

 

Quadro relativo a tipos de textos e suas funções: 

 

Tipo de textos  Objectivos intencionais de compreensão leitura 

Informativos (artigos temáticos, 

noticias…)  

Obter informação sobre a vida e sobre o mundo natural e social  

Ficção narrativa (histórias, textos 

de teatro…) 

Usufruir do prazer da leitura recreativa  

Poesia Usufruir prazer, alimentar o gosto pela sonoridade e poder da 

linguagem poética e simbólica. 

Textos instruccionais  

(receitas, instrução para acção 

…) 

Realizar algo de acordo com procedimentos sequenciais 

enunciados) 

 

 

Biografias  Aprender sobre a vida de alguém 

Textos epistolares (cartas 

pessoais, recados, emails…) 

Estabelecer contacto com alguém, partilhar acontecimentos e 

emoções. 

Listagens (texto não 

compositivo)  

Aceder a informação organizada categoricamente  

 

(cf. Sim-Sim, 2007: 15) 

 

Linhas de orientação da discussão: 

- reflexão conjunta sobre o sentido destes documentos; 

- ligação a temáticas como: 

 a relação entre as diferentes finalidades da leitura e a motivação para a 

mesma, 

 a importância do contacto com diferentes tipos de textos para promoção da 

motivação para a leitura e desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura. 



Material 4 

 

Estratégias de abordagem da compreensão na leitura 

 

1. Estratégias centradas na motivação para a leitura 

 

1.1. Criar materiais para a leitura 

- ler em voz alta textos escritos pelo próprio aluno. 

 

1.2. Rodear os alunos de um universo de leitura 

- ler alto para os alunos ou convidar alguém para o fazer, 

- trazer para a aula elementos de transmissão da leitura (cassetes áudio e vídeo), 

- ter na sala de aula livros para serem manuseados e lidos pelos alunos 

(podendo-se criar o “cantinho da leitura” ou recorrer à “biblioteca de turma”). 

 

1.3. Variar as experiências de leitura dos alunos 

- comparar um texto lido com outros do mesmo género, 

- comparar a linguagem de um texto lido com a linguagem de outros textos, 

- ler diferentes tipos de textos e com diferentes finalidades (para obter informação 

precisa, para seguir instruções, para aprender, para praticar a leitura em voz alta, 

por prazer, etc). 

 

1.4. Promover a partilha de experiências de leitura 

- ler em voz alta para os outros, 

- discutir o sentido de palavras ou de passagens de um texto, 

- falar para os outros de textos lidos por si, tecer comentários sobre esses textos, 

ler passagens do texto apresentado, 

- cruzar a leitura com outras actividades relativas ao tratamento da língua (por 

exemplo, escrever a partir de textos lidos) ou de outras formas de expressão (por 

exemplo, dramatizar, mimar, ilustrar, musicar textos lidos ou passagens destes). 

 

 



2. Estratégias centradas no desenvolvimento de competências em 

compreensão na leitura 

 

2.1. Trabalhar a apreensão das ideias veiculadas pelos textos lidos 

- actividades centradas em elementos do texto (palavras, frases, parágrafos) e 

nas ligações entre eles 

* ordenar elementos do texto, 

* identificar ligações entre eles (explícitas e implícitas), 

* fazer inferências,  

* fazer previsões; 

- actividades centradas em ideias veiculadas pelos elementos do texto  

* parafrasear ou recontar o texto, 

* responder a questões (orais ou escritas) sobre o texto (formuladas pelo 

professor ou pelos colegas),  

* formular as suas próprias questões sobre o texto e pedir resposta para 

elas aos colegas ou até ao professor. 

 

2.2. Trabalhar a identificação das ideias principais dos textos lidos 

- actividades centradas na identificação do tema do texto 

* por exemplo, a partir do seu título, de algum sumário que o acompanhe; 

- actividades centradas na identificação das suas ideias principais e secundárias 

* associando partes do texto a enunciados que resumem o seu conteúdo, 

* fazendo o resumo do texto, 

* levando os alunos a formular perguntas sobre o texto. 

 

2.3. Trabalhar a identificação da estrutura característica de um dado tipo de texto 

num texto lido 

- actividades centradas na identificação das diferentes categorias da estrutura 

característica do texto e da sua organização no texto lido  

* formular/responder a perguntas direccionadas para as categorias da 

estrutura do texto, 

* ordenar elementos do texto lido (sobretudo parágrafos), 



* preencher quadros relativos à estrutura do texto lido com elementos 

retirados deste, 

* completar textos lidos respeitando a sua estrutura, 

* elaborar esquemas que traduzam a sua estrutura e a forma como a 

informação está organizada no seu interior; 

- actividades centradas na identificação de marcas textuais que ajudem a definir 

as diferentes partes características da respectiva estrutura num dado texto. 

(Sá: 2008) 

 

Material 5 

 

Algumas ideias a ter em conta na concepção de estratégias de motivação para a 

leitura: 

 

A motivação para a leitura deve ser também trabalhada fora da sala de aula.  

Assim, o professor deverá (cf. Sá, 2004; Sobrino, 2000): 

- Seleccionar, de uma forma criteriosa, as leituras propostas aos alunos, 

zelando para que estas sejam ajustadas à idade, necessidades e 

interesses dos mesmos; 

- Aceitar as propostas dos alunos; 

- Promover idas à biblioteca escolar ou à biblioteca pública; 

- Promover acções que envolvam a comunidade escolar; 

- Criar um pequeno espaço na sala de aula, equipado com livros que 

possam ser consultados livremente; 

- Promover o contacto com diversos tipos de textos; 

- Ensinar a consultar um livro; 

- Promover a leitura autónoma de obras integrais; 

- Promover jornadas literárias, fóruns de leitura, planos de leitura. 

 

 

 

 



Linhas de orientação da discussão: 

- brainstorming sobre estratégias de motivação para a leitura a utilizar com alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico no âmbito da área curricular disciplinar de Língua 

Portuguesa; 

- análise crítica do documento sobre estratégias de abordagem da compreensão 

na leitura; 

- início da co-construção de planos de trabalho a desenvolver nas turmas das 

formandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas de campo 

 

Iniciámos a sessão com uma breve reflexão sobre as reflexões escritas 

das duas professoras relativas à primeira sessão de formação. 

Distribuímos uma frase a cada formanda (cf. Material 2), para que em 

conjunto fizéssemos uma reflexão sobre o seu sentido. 

O verbo amar também não tem imperativo (Professora B) 

Tal como a leitura (Professora A) 

Então ou se gosta ou não gosta (Professora B). Quando não gosto não 

há nada a fazer (Professora B). 

Então é como com a leitura ou se gosta ou não se gosta (Professora A) 

ou aprende-se a gostar (Professora B). 

Em relação à importância da motivação para a leitura e aos tipos de 

textos que podem ser utilizados, a Professora A referiu que costumava “fazer 

leitura diversificada” e que não conhecia “os tipos de textos referidos por aqueles 

nomes” (Professora A). 

Em relação às estratégias didácticas centradas na motivação para a 

leitura, referimos várias, apoiados num documento de Cristina Sá (2007), e as 

professoras admitiram utilizar algumas  daquelas estratégias e outras não. 

“Eu costumo ter livros na minha sala de aula. Mas não propriamente 

biblioteca de turma.” (Professora A) 

“Eu vi um colega que todas as sextas feiras, os livros que os miúdos 

levam para casa apresentam à turma, têm que fazer tipo de um resumo. Eu ao 

princípio achava uma perca de tempo, nem percebia o objectivo daquilo, agora 

vejo que é muito interessante há uma partilha de experiências de leitura.” 

(Professora B) 

“Nós preocupamo-nos muito com a compreensão do texto e com a 

gramática.” (Professora A) 

“Afinal dá-se a matéria, mas é interessante faz-se isso tudo mas de uma 

forma diferente.” (Professora B) 



“Pois isso é verdade eles gostaram muito, prescindiram dos intervalos 

para ensaiar, nunca pensei que os conseguisse motivar tanto por causa de um 

livro.” (Professora A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10 

 

 

REFLEXÕES ESCRITAS DAS PROFESSORAS RELATIVAS ÀS DUAS 

PRIMEIRAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

Professora A  

 

Reflexão 1 

(relativa à 1ª sessão – 27/01/2009) 

 

Este ano completo 30 anos de carreira profissional. Toda a experiência 

que tenho foi construída com base em muito trabalho, pesquisa constante, diálogo 

e troca de experiências com os colegas e com os alunos, curiosidade, interesse e 

preocupação. O meu principal o objectivo é fazer chegar a minha mensagem da 

melhor forma possível, de modo que, no final do ano lectivo, cumpra os objectivos 

dos alunos e me sinta com o trabalho. 

Daí em diante a importância das acções de formação e de projectos 

como este. 

O desafio que me foi colocado interessante e ajuda-me a compreender de 

que forma posso utilizar a motivação no âmbito da leitura. E deverá ajudar-me a 

compreender  o papel da  supervisão no âmbito da leitura no 1º ciclo, em prol do 

sucesso dos meus alunos nesta área. 

A colega assistiu a duas aulas identificando alguns pontos fracos no que 

se refere ao recurso a estratégias de motivação dos alunos para a leitura. 

Reconheço a importância do aperfeiçoamento das técnicas e da sua 

constante avaliação reflexiva para um incremento positivo dos resultados 

alcançados, pelo que, após esta análise, espero corrigir estes pontos, recorrendo 

ás sugestões apresentadas e aplicando o conceito da supervisão nas minhas 

aulas, de forma a que tenha sempre consciência do nível em que estou face aos 

meus objectivos e face ao potencial da turma.  

 



Professora A  

 

Reflexão 2 

(relativa à 2ª sessão – 13/02/09)  

 

Durante vários dias fui conversando com a turma pedindo sugestões de 

como gostariam de apresentar uma aula de Língua Portuguesa. 

Dei algumas pistas e surgiu a ideia por maioria da turma dramatizar a 

história do João e da Maria utilizando um livro trazido por um aluno. 

Os alunos escolheram uma colega para ler a história (ser a narradora). 

Houve o cuidado de toda a turma participar. 

Os alunos empenharam-se de tal forma que utilizaram todos os intervalos 

para preparar a dramatização. 

Fizemos cartazes pensámos como utilizar a sala de aula. 

Depois da representação a turma foi dividida em pares foram dadas 

sugestões de como se resume um texto narrativo.  

Dei algum tempo para os alunos resumirem o texto e, por fim, um elemento 

de cada par leu para a turma o resume que elaborou. 

Penso que os meus objectivos foram atingidos: 

- houve motivação para a leitura; 

- todos perceberam as ideias principais da história; 

- ficaram com a noção que brincando também se aprende e quer ler é um 

prazer e uma necessidade.. 

 

 

 

 

 

 

 



Professora B  

 

Reflexão 1 

(relativa à 1ª sessão – 27/01/2009) 

 

Comecei por tomar conhecimento do resultado da observação feita às 

minhas aulas observadas pela investigadora e constatei que ainda tenho muito 

que aprender referente à motivação para a leitura, porque muitas vezes o que 

aplico não é de forma consciente nem sistemática pois nunca tive formação nesta 

área da motivação e não sei diferenciar o que é e o que não é motivação. 

Penso que esta formação me irá auxiliar na aplicação de diferentes 

estratégias, e porque ao ser dada por uma colega da escola, há mais à vontade e 

partilha. Penso que também me vai ajudar a ser melhor profissional, mais 

reflexiva e a trabalhar colaborativamente para a melhoria das práticas 

pedagógicas. 

Embora esta sessão tenha sido essencialmente teórica, penso que em 

futuras sessões me permitirão aquisição de estratégias para a existência de 

práticas inovadoras na motivação da leitura. 

Gostaria que este tipo de trabalho que hoje fizemos fosse de forma 

continuada e não tivesse como objectivo formação mas sim um trabalho 

colaborativo na preparação das aulas, mesmo que fosse de anos diferentes pois 

mesmo assim estamos sempre a aprender. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Professora B  

 

Reflexão 2 

(relativa à 2ª sessão – 13/02/09)  

 

Para despertar o gosto pela leitura a metodologia do professor tem de ser 

diferente. Assim: É lendo que se aprende a ler e não aprendendo a ler para de 

seguida se ler. Não ensinamos uma criança a ler, é ela que aprende com o 

apoio do professor. 

Nesta perspectiva, penso que adoptei algumas estratégias de motivação 

da leitura e proporcionei situações de leitura diversificada. 

Nesta aula penso que as estratégias de motivação da leitura foram:  

 Exploração oral da capa, contracapa, do título do conto, e saber qual 

a interligação do titulo com o texto. 

 Leitura em voz alta pela professora e alunos.  

 Identificação das frases de caracterização do Osvaldo 

 Elaboração e escrita de um texto a partir das frases retiradas. 

 Leitura dos textos dos alunos e enriquecimento do mesmo. 

 Ilustração do texto. 

Os meios por mim utilizados foram: gravuras, uma ficha de leitura e os 

livros. 

A minha participação foi de apoio, esclarecimento e auxílio às crianças 

com maiores dificuldades. Praticamente todos os alunos participaram 

activamente. 

Os objectivos a que me propus penso que foram atingidos, ou seja a 

pesquisa, selecção e organização da informação para a escrita do texto., também 

o uso correcto da língua portuguesa, para comunicar oralmente e por escrito, a 

realização das actividades de forma autónoma e responsável e a maioria das 

crianças cooperou nas tarefas comuns. 

Não detectei problemas em virtude dos alunos estarem bem preparados e 

verificar que efectuam este tipo de tarefas frequentemente. 

 



Anexo 11 

 

 

PLANIFICAÇÃO, MATERIAIS E NOTAS DE CAMPO DA TERCEIRA SESSÃO 

DE FORMAÇÃO 

 

Planificação 

 

Data: 16/02/2009 

 

Sumário da sessão: 

Apreciação crítica das aulas observadas. 

Partilha de experiências entre as formandas.  

Apresentação e discussão de propostas para reformulação das 

estratégias/actividades de motivação para a leitura utilizadas/desenvolvidas nas 

aulas observadas. 

Co-construção de propostas de actividades para promoção da motivação para a 

leitura no âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa, nas turmas das 

formandas. 

 

Objectivos da sessão: 

- Incrementar competências reflexivas sobre as suas práticas nos professores em 

formação. 

- Discutir a importância da reflexão para a co-construção do conhecimento 

profissional do professor e a renovação das suas práticas. 

- Reflectir sobre: 

 a importância da motivação para a leitura na formação de jovens leitores; 

 a relação entre a motivação para a leitura e o desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura; 

 estratégias de motivação para a leitura. 

- Promover a co-construção de estratégias de motivação para a leitura. 

 



Competências a desenvolver: 

Pretende-se desenvolver nos professores em formação as capacidades de: 

- Reflexão sobre as suas práticas; 

- Identificação das suas próprias necessidades de formação; 

- Partilha de experiências e saberes; 

- Concepção, implementação, avaliação e reformulação de projectos de 

investigação-acção supervisionados. 

- Trabalho colaborativo. 

 

Conteúdos: 

1. Papel da reflexão no desenvolvimento profissional dos professores 

2. Estratégias de motivação para a leitura 

3. Sua ligação com o desenvolvimento de competências em compreensão 

na leitura 

4. Importância da investigação-acção na melhoria das práticas docentes 

5. O trabalho colaborativo e o desenvolvimento do conhecimento 

profissional dos professores 

 

Actividades a realizar durante a sessão: 

1. Reflexão conjunta sobre:  

- as estratégias/actividades utilizadas/desenvolvidas nas aulas observadas; 

- hipóteses de reformulação dessas estratégias/actividades; 

- a importância da motivação para a leitura na formação de leitores; 

      - estratégias de motivação para a leitura e sua relação com o 

desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. 

2. Co-construção de propostas de actividades para promoção da motivação 

para a leitura no âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa, 

nas turmas das formandas. 

 

 

 



Notas de campo 

 

As professoras falaram sobre as actividades e estratégias que utilizaram 

nas suas aulas. 

A primeira professora a começar a falar foi a Professora A, que referiu ter 

existido muito entusiasmo. 

Leram e dramatizaram “O João e a Maria”. A ideia surgiu do como já 

conheciam a historia escolheram uma narradora e os personagens. 

Para incluir a tuma toda – surgiu ideia de colocarem as frases de apelo à 

protecção da floresta em árvores feitas de cartolina. 

Acho que correu bem, deu trabalho mas achei interessante. 

A Professora B contou as actividades que tinham realizado: apresentou 

uma história – O lobo pela trela – e levou os alunos a construírem uma história, a 

caracterizar a personagem. 

Ambas as professoras consideram que desenvolviam as estratégias para 

a compreensão da leitura, embora isso nesta última aula acharam que isso não 

aconteceu. 

“Com estratégias adequadas acho que se consegue motivar os alunos 

para a leitura.” (Professora B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12 

 

 

PLANIFICAÇÃO, MATERIAIS E NOTAS DE CAMPO DA QUARTA SESSÃO DE 

FORMAÇÃO 

 

Planificação  

Data: 10/03/2009 

 

Sumário da sessão: 

Apreciação crítica das aulas leccionadas e observadas. 

Avaliação conjunta do programa de formação. 

 
Objectivos da sessão: 

- Incrementar competências reflexivas sobre as suas práticas nos professores em 

formação. 

- Discutir a importância da reflexão para a co-construção do conhecimento 

profissional do professor e a renovação das suas práticas. 

- Reflectir sobre: 

 a importância da motivação para a leitura na formação de jovens leitores; 

 estratégias de motivação para a leitura; 

 a relação entre a motivação para a leitura e o desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura; 

 contributo da formação para desenvolvimento profissional dos 

participantes; 

Competências a desenvolver: 

Pretende-se desenvolver nos professores em formação as capacidades de: 

- Reflexão sobre as suas práticas; 

- Identificação das suas próprias necessidades de formação; 

- Partilha de experiências e saberes; 

- Concepção, implementação, avaliação e reformulação de projectos de 

investigação-acção supervisionados. 

- Trabalho colaborativo. 



 

 

Conteúdos: 

1. Papel da reflexão no desenvolvimento profissional dos professores 

2. Estratégias de motivação para a leitura 

3. Relação entre a motivação para a leitura e o desenvolvimento de competências 

em compreensão na leitura 

4. Importância da investigação-acção na melhoria das práticas docentes 

5. O trabalho colaborativo e o desenvolvimento do conhecimento profissional dos 

professores 

 

Actividades a realizar durante a sessão: 

1. Reflexão conjunta sobre:  

- as estratégias/actividades utilizadas nas aulas observadas e o seu efeito; 

- hipóteses de reformulação do trabalho realizado; 

- a importância da motivação para a leitura na formação de leitores e estratégias 

de motivação para a leitura; 

- sua relação com o desenvolvimento de competências em compreensão na 

leitura. 

2. Avaliação da formação 

- aspectos positivos e negativos, 

- seu contributo para o desenvolvimento profissional dos professores envolvidos 

no programa e do próprio supervisor do mesmo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas de campo 

 

Nesta última sessão, fizemos uma apreciação crítica das aulas 

observadas e uma avaliação conjunta do programa de formação. 

A Professora B considerou que, na última aula, tinha utilizado estratégias 

de motivação para a leitura e também de escrita, porque achava difícil dissociar 

umas das outras.  

“Há estratégias que partem da compreensão da leitura e que 

proporcionam a motivação para a leitura, outras vezes é ao contrário.” (Professora 

B)  

As duas professoras voltaram a referir que baralhavam um pouco 

estratégias para a compreensão e estratégias para a motivação. 

Na última aula, a Professora A recorreu a uma estratégia que nunca tinha 

utilizado. Pediu aos alunos que fossem à biblioteca e a pares apresentassem os 

livros aos colegas, da forma que entendessem. 

“Eles às vezes iam à biblioteca buscar livros, levavam para casa muitas 

vezes eu nem sabia se tinham lido ou não, nunca me tinha ocorrido que podia 

utilizar isso na aula e foi muito interessante até eu descobri livros que não 

conhecia.” (Professora A). 

Mesmo assim, reconheceu que podia ter aprofundado mais a actividade. 

Não ia preparada para ler nada, mas, como os alunos se entusiasmaram 

e lhe pediram, ela acedeu. 

Em relação à formação, ambas as professoras gostaram e acharam que 

tinha contribuído para o seu desenvolvimento profissional e que tinham sido 

alertadas para situações em que nunca tinham pensado. 

“Gostei do trabalho colaborativo… uma diz uma coisa, outra diz outra e as 

ideias vão tomando forma.” (Professora B) 

“É pena já terem terminado os „encontros da terça-feira‟. Afinal, [a 

formação] não foi nada maçadora, foi muito interessante e levezinha.” (Professora 

B)   

“Também acho.” (Professora A) 



Continuam a sentir alguma dificuldade na reflexão por escrito, falta de 

prática, de tempo e jeito para escrever, gostam mais da reflexão conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13 

 

REFLEXÃO SOBRE AS AULAS OBSERVADAS NO DECURSO DA 

FORMAÇÃO  

Reflexão sobre aulas observadas da Professora A 

 

Professora A – Aula nº 3 

 

1. Caracterização da aula observada  

1.1. Código de designação do professor: Professora A 

1.2. Ano de escolaridade: 4º Ano  

1.3. Ano lectivo: 2008/2009 

1.4. Data: 13 de Fevereiro de 2009 

1.5. Horário: 9h-10h30 

 

2. Descrição das situações de motivação para a leitura identificadas nas 

aulas observadas 

 

Situação I 

A aula iniciou-se com os alunos distribuídos pela sala. Havia um grande espaço 

no centro, para que cada um pudesse tomar as suas posições.  

Existiam alguns alunos que seguravam uma árvore construída em cartolina e com 

algumas mensagens de alerta à protecção da floresta 

Um aluno leu, em voz alta, a história O João e a Maria e os outros fizeram a sua 

representação.  

Esta actividade demorou 25 minutos. 

 

Situação II 

De seguida a professora solicitou aos alunos que se organizassem em pares e 

fizessem um reconto da história. 

Esta actividade demorou cerca de 40 minutos. 



Situação III 

No final, cada par leu o seu resumo em voz alta. 

De seguida, os alunos procederam a uma breve apreciação crítica dos resumos 

apresentados, tendo em conta aspectos como a sua extensão, a sua concisão, a 

repetição de palavras... 

 

3. Identificação e caracterização do tipo de estratégias utilizadas pelo 

professor e sua justificação. 

Nesta aula, a professora adoptou estratégias centradas na motivação para a 

leitura dos seguintes tipos (Sá, 2008): 

- Criar materiais para a leitura, através da produção de resumos escritos da 

narrativa em estudo, apresentados ao professor e à turma através da leitura em 

voz alta; 

- Rodear os alunos de um universo de leitura, concretizada através da leitura de 

uma história trazida pela sala de aula; 

- Promover a partilha de experiências de leitura, concretizada através da 

actividade de dramatização da história. 

As actividades desenvolvidas no decurso das três situações de motivação para a 

leitura identificadas nesta aula observada foram articuladas entre si, de forma 

sistemática. 

 

4. Outras observações 

Nesta aula, a professora manifestou a intenção de recorrer a estratégias 

centradas na motivação para a leitura. 

 
 

Reflexão sobre aulas observadas da Professora A 

 

Aula nº 4 

 

1. Caracterização da aula observada  

1.1. Código de designação do professor: Professora A 

1.2. Ano de escolaridade: 4º Ano  



1.3. Ano lectivo: 2008/2009 

1.4. Data: 6 de Março de 2009 

1.5. Horário: 9h-10h30 

 

2. Descrição das situações de motivação para a leitura identificadas nas 

aulas observadas 

 

Situação I 

Os alunos tinham ido anteriormente à biblioteca escolar e em grupo de 

dois requisitaram um livro à sua escolha para depois apresentarem à turma da 

forma que entendessem. 

Iniciaram a aula apresentar à turma os aspectos que consideram 

importantes para dar a conhecer aos colegas o livro escolhido. Nome, autor, 

ilustrador, partes que mais gostaram, leram expressões, identificaram 

personagens. 

Entre os livros escolhidos havia as histórias em prosa, poesia e banda 

desenhada. 

Um grupo escreveu os seus próprios versos e apresentou-os em “ Música 

em rap” 

Esta actividade demorou 45 minutos. 

 

Reflexão sobre aulas observadas da Professora A 

 

Aspectos comuns às duas aulas observadas  

As situações observadas ocorreram na sala de aula e os alunos estavam dispostos 

em filas. A turma era constituída por vinte e quatro alunos.  

Os únicos intervenientes foram a professora e os alunos. 

Em nenhuma das aulas, a professora utilizou textos do manual: os textos usados 

foram retirados de outras fontes. O manual de Língua Portuguesa adoptado para o 

4º Ano de Escolaridade neste agrupamento é o seguinte: 

MARQUES, M. J., SANTOS, M. A. e GONÇALVES, A. (2007). Giroflé. Lisboa: 

Santillana/Constância. 



 

 

Professora B – Aula nº 3 

 

1. Caracterização da aula observada  

1.1. Código de designação do professor: Professora B 

1.2. Ano de escolaridade: 4º Ano  

1.3. Ano lectivo: 2008/2009 

1.4. Data: 11 de Fevereiro de 2009 

1.5. Horário: 9h-10h30m 

 

2. Descrição das situações de motivação para a leitura identificadas nas aulas 

observadas 

 

Situação I 

A aula iniciou-se com a professora a mostrar aos alunos a capa e a contracapa de 

um intitulado Um lobo pela trela. 

De seguida, a professora pediu aos alunos que inventassem uma história, tendo em 

conta o título do livro apresentado e as respectivas capa e contracapa. 

A seguir, a professora distribuiu um livro a cada par de alunos e iniciou a leitura da 

história em voz alta, alternando com estes. Por vezes, parava a leitura para 

perguntar aos alunos: “O que achas que vai acontecer” Deste modo, obrigava-os a 

reflectir sobre os acontecimentos integrados na acção da narrativa  

A professora lia a história e afixava imagens alusivas a elementos da narrativa. 

Esta situação ocorreu logo no início da aula e teve a duração de 40 minutos. 

 

Situação II 

De seguida, a professora pediu aos alunos que retirassem do texto frases que 

caracterizassem a personagem principal da história e que as escrevessem no 

caderno.  

Após a realização deste trabalho, distribuiu aos alunos uma ficha de leitura, que 

estes deveriam resolver em pares. 



A ficha de leitura estava dividida em duas partes: na primeira parte, pretendia-se que 

identificassem a referência bibliográfica do livro e, na segunda, que caracterizassem 

a personagem principal da história, escrevendo um pequeno texto a partir das frases 

que tinham retirado do texto e registado nos seus cadernos diários.   

Esta actividade demorou 15 minutos. 

 

Situação III 

Alguns alunos leram os textos que tinham produzido, em voz alta, para a professora 

e para a turma. 

De seguida, a professora escreveu um dos textos lidos no quadro, para que, em 

grande grupo, fosse reescrito e melhorado, de acordo com a coerência textual e a 

expressão a nível de correcção gramatical. 

O texto final foi lido em voz alta por alguns alunos. Depois, todos tiveram de o copiar 

para a ficha de leitura e fazer um desenho representando a personagem 

caracterizada. 

Esta actividade demorou 20 minutos.   

3. Identificação e caracterização do tipo de estratégias utilizadas pelo 

professor e sua justificação 

Na primeira situação, a professora adoptou estratégias centradas na motivação para 

a leitura que contribuíram para Promover a partilha de experiências de leitura, uma 

vez que os alunos tiveram de: 

- ler em voz alta para os outros, 

- discutir o sentido de palavras ou de passagens do texto, 

- falar para os outros de textos lidos por si. 

Na segunda e terceira situações, a professora adoptou estratégias de motivação 

que contribuíram para Criar materiais para a leitura, já que os alunos leram em 

voz alta textos escritos por eles. 

As actividades desenvolvidas no decurso das três situações de motivação para a 

leitura identificadas nesta aula observada foram articuladas entre si, de forma 

sistemática. 

 

 



4. Outras observações 

Consideramos que nesta aula houve, da parte da professora, uma preocupação em 

desenvolver actividades centradas na motivação para a leitura.  

 
 

 

Aula nº 4 

 

1. Caracterização da aula observada  

1.1. Código de designação do professor: Professora B 

1.2. Ano de escolaridade: 4º Ano  

1.3. Ano lectivo: 2008/2009 

1.4. Data: 5/03/09 

1.5. Horário: 9h-10h30m 

 

2. Descrição das situações de motivação para a leitura identificadas nas aulas 

observadas 

 

Situação I 

A aula iniciou-se com a professora a distribuir aos alunos peça de um 

puzlle que seria a capa de um livro com uma história. 

A professora colocou a primeira peça e depois os alunos iam tentando 

descobrir qual era a peça seguinte até completarem a capa do livro e surgiu “ O 

Magnifico plano do lobo” 

Esta situação ocorreu logo no inicio da aula e teve a duração de 10 

minutos. 

 

Situação II 

De seguida, a professora distribui expressões pelos alunos e colocou no 

quadro a primeira expressão “ Enquanto comia…”Os alunos teriam de dar 

continuidade à história escolhendo a expressão seguinte até formarem uma parte 

da história. 

Esta actividade demorou cerca de 25 m. 



 

Situação III 

 

O texto final foi lido em voz alta por alguns alunos. Depois, todos tiveram 

de o copiar para a ficha de leitura e fazer um desenho representando a 

personagem caracterizada. 

Esta actividade demorou 20 minutos.   

 

Situação IV 

De seguida e partindo da última frase da história “ Surge então um 

trabalho de equipa entre os animais” os alunos em grupos de 2 ou 4 tiveram que 

continuar uma história   e inventar um final . 

Esta actividade demorou 25minutos. 

 

Situação V 

Um elemento de cada grupo leu a parte da sua história. Na aula seguinte 

a professora leu a verdadeira história e verificaram as diferenças e semelhanças. 

A Leitura dos grupos demorou 15minutos. 

 

 

3. Identificação e caracterização do tipo de estratégias utilizadas pelo 

professor e sua justificação 

   Nesta aula a professora adoptou estratégias centradas na motivação para 

a leitura que contribuíram para Criar materiais de leitura  e  Promover a partilha de 

experiências de leitura, uma vez que os alunos tiveram de: 

 

   -identificar e ordenar imagens; 

 - identificar e ordenar partes de um texto; 

  - escrever o fim da história  

- ler em voz alta para os outros, 

-discutir o sentido de palavras ou de passagens do texto, 

-falar para os outros de textos lidos por si. 



Reflexão sobre aulas observadas da Professora B 

 

Aspectos comuns às duas aulas observadas  

 

As situações observadas ocorreram na sala de aula e os alunos estavam 

dispostos em filas. Na segunda aula para uma actividade formaram grupos de 

quatro elementos ou de dois elementos. 

 A turma era constituída por vinte e quatro alunos.  

Os únicos intervenientes foram a professora e os alunos. 

Em nenhuma das aulas, a professora utilizou textos do manual: os textos 

usados foram retirados de outras fontes.  Nas duas aulas utilizou um texto 

Narrativo  

O manual de Língua Portuguesa adoptado para o 4º Ano de Escolaridade 

neste agrupamento é o seguinte: 

MARQUES, M. J., SANTOS, M. A. e GONÇALVES, A. (2007). Giroflé. Lisboa: 

Santillana/Constância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14 

 

REFLEXÕES ESCRITAS DAS PROFESSORAS RELATIVAS À TERCEIRA 

SESSÃO DE FORMAÇÃO 

 

Professora A 

 

Reflexão 3 

(relativa à 3ª sessão – 10/03/2009) 

 

Aprender a ler e a escrever não é um processo natural como o de 

aprender a falar. 

Nem sempre é fácil motivar os alunos para a leitura. O professor tem um 

papel muito importante, pois há três objectivos essenciais: leitura básica 

fundamental, formativa ou funcional e recreativa. 

Este trabalho realizado em colaboração fez-me reflectir pois nem sempre 

é fácil dar uma aula em termos de motivação para os alunos. 

Foram-me sugeridos vários desafios e penso que fui de encontro ao que 

me era solicitado pelo menos preocupei-me em dar o meu melhor. 

Esta acção foi proveitosa houve um diálogo aberto e troca de 

experiências com as colegas, porque muitas vezes cai-se na rotina   

Gostei muito e não foi assim tão cansativo. 

 Espero que te tenha ajudado no teu trabalho que concretizes com muito 

sucesso o teu Mestrado. 

Obrigado e quando precisares estarei sempre disponível. 

 

 

 

 

 

 



Professora B 

 

Reflexão 3 

(relativa à 3ª sessão – 10/03/2009) 

 

Durante vários dias fui conversando com a turma pedindo sugestões de 

como gostariam de apresentar uma aula de Língua Portuguesa. 

Dei algumas pistas e surgiu a ideia por maioria da turma dramatizar a 

história do João e da Maria utilizando um livro trazido por um aluno. 

Os alunos escolheram uma colega para ler a história (ser a narradora). 

Houve o cuidado de toda a turma participar. 

Os alunos empenharam-se de tal forma que utilizaram todos os intervalos 

para preparar a dramatização. 

Fizemos cartazes pensámos como utilizar a sala de aula. 

Depois da representação a turma foi dividida em pares foram dadas 

sugestões de como se resume um texto narrativo.  

Dei algum tempo para os alunos resumirem o texto e, por fim, um 

elemento de cada par leu para a turma o resume que elaborou. 

Penso que os meus objectivos foram atingidos: 

- houve motivação para a leitura; 

- todos perceberam as ideias principais da história; 

- ficaram com a noção que brincando também se aprende e quer ler é um 

prazer e uma necessidade. 
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