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Resumo: 

O papel da supervisão na qualidade dos processos e resultados de estratégias formativas, 

nomeadamente ao nível da formação contínua de professores, é amplamente reconhecida 

(Machado & Andrade, 2020). Partindo deste pressuposto, no âmbito de um projeto de 

doutoramento focado no desenvolvimento de um programa de formação contínua de 

professores de Biologia, em Angola, torna-se determinante conhecer de forma mais 

aprofundada e abrangente o conhecimento científico existente no domínio da supervisão em 

Educação produzida em contextos educativos similares ao Angolano.  

Tendo em conta o exposto, nesta comunicação visa-se apresentar uma revisão sistemática 

da literatura exploratória que segue os preceitos definidos por Cardoso, Alarcão e Celorico 

(2010), assim como os seus resultados preliminares. O corpus incluirá artigos de revistas na 

área das Ciências Sociais e da Educação, preferencialmente em acesso aberto e publicados 

nos últimos dez anos (2010-2020). Procurar-se-á responder a questões como: Que modelos 

de supervisão têm sido implementados em contextos de formação contínua de professores 
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em países da África subsaariana? Em que contextos têm sido implementados esses modelos 

(países, instituições de ensino superior, escolas…)? Que impacto tem a supervisão no 

desenvolvimento profissional dos professores envolvidos? Que metodologias de investigação 

são exploradas nos estudos? 

Vários são os estudos que enfatizam a importância de fazer o levantamento e a disseminação 

do conhecimento local produzido por investigadores e/ou em contextos que vão para além 

daqueles que historicamente têm um percurso mais longo na produção de conhecimento 

científico, como a dos países europeus ou da América do Norte (Jones et al., 2007; 

Marjanovic et al., 2013). Semelhante motivação está patente na Agenda 2063 da União 

Africana (União Africana, 2015), nomeadamente ao nível da Aspiração 2 (“Renascimento 

Africano”) e Aspiração 7 (Africa como um ator forte e influente a nível mundial). Os resultados 

desta revisão da literatura, para além de permitirem uma fundamentação conceptual e 

metodológica mais sólida do projeto de doutoramento em curso, contribuirão para uma maior 

visibilidade da investigação realizada na África subsaariana e, desta forma, potenciará o 

contributo da mesma na esfera internacional.  

Os autores consideram que esta comunicação será igualmente um contributo valioso, para 

outros colegas doutorandos a desenvolver projetos na área da supervisão na formação 

contínua de professores, da Universidade de Aveiro e outras universidades portuguesas, 

instituições que tem vindo a ser frequentadas por muitos estudantes oriundos de um dos 

países PALOP.  

Palavras-chave: Angola; Biologia; Formação Contínua de Professores; Revisão Sistemática 

da Literatura; Supervisão 
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