










 
 
 
 
 
 
 
 
 
resumo Com esta investigação pretende-se compreender o modo como os 

esquemas organizacionais das estruturas de gestão intermédia - 
departamentos curriculares de línguas – afectam o clima, a cultura, 
a organização e o planeamento do trabalho dos professores de 
línguas e como influenciam as suas teorias pessoais – 
pedagógico-didácticas – sobre o ensino e a aprendizagem das 
línguas. Toma-se como referente o regime de autonomia das 
escolas que enquadra o desenvolvimento organizacional, e a 
supervisão enquanto mecanismo gerador e processo facilitador 
desse desenvolvimento. Nessa medida, e à luz da nova 
racionalidade que perspectiva a escola como organização que 
também aprende, analisa-se como é que a organização em 
departamentos e as formas de colegialidade que neles se abrigam 
podem favorecer a tendência fragmentária que se observa 
(também) no ensino das línguas ou, inversamente, impulsionar a 
pedagogia integrada entre os ensinos das línguas curriculares e, 
por essa via favorecer o desenvolvimento de competências 
comunicativas mais vastas, nos alunos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abstract This research aims to understand the way the organizational designs 

of intermediate management - language curricular departments of the 
secondary Education - affect the environment, culture and planing of 
language teachers' work and influence their theories upon the 
teaching and learning of languages. School autonomy is the basis of 
this research, witch envolves the school organizational development 
and the supervision as the generating and facilitator mechanism 
enabling that development. Thus, in the light of the new rationalism, 
witch sees the school as an also learning organization, our main goal 
is to analyse to what point the curricula departments organization and 
the new collegiality causes by them favour the fragmentary tendency 
observed (also) in language teaching on one hand, or, on the other 
hand, give way and motivate the integrated pedagogy among the 
curricula languages and, this way, promote the development of a 
wider range of comunicative competences in the students. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 Se no quadro dos paradigmas de investigação educacional estabelecermos cortes 

temporais (atitude discutível mas por vezes inevitável), a década de 80 ficará 

referenciada nessa investigação, entre nós à semelhança de outros lugares, como o 

“tempo dos professores”, centrando-se as atenções de muitos estudiosos na docência 

como profissão, particularmente na interelação entre o desenvolvimento pessoal e 

profissional (Alarcão,1982,1996; Nóvoa,1992b; Huberman, 1992; García,1999, entre 

outros). Emerge, nessa linha de investigação, a ideia, em boa parte devido à 

intensificação do trabalho do professor, de que a esse desenvolvimento não podem ser 

indiferentes a ecologia dos contextos, as transições e interacções contextuais,  em que o 

professor exerce a sua actividade. Esta orientação investigativa deve-se, genericamente, 

à mudança conceptual sobre a formação profissional, que valoriza os contextos e as 

situações de trabalho dos profissionais, reconhecendo-lhes uma dimensão formativa a 

nível individual e um valor acrescido na aprendizagem  organizaciona l (Nóvoa, 1992b; 

Canário, 1999; Alarcão, 2001a, 2001b). 

Esta revalorização do “elemento” humano, na singularidade ecológica de cada 

contexto, ilumina novas abordagens da escola. A escola instituição, com uma missão 

social (em crise?), mas também a escola-organização, habitada por profissionais, 

adultos que aprendem e se desenvolvem ao longo da vida. 

 Uma pluralidade de desenhos de investigação vão-se construindo para 

compreender e analisar a escola e, muito concretamente, para procurar perceber como é 

que “o todo pode ser  superior à soma das partes” (Senge, 1992; Perrenoud, 1996). Dito 

de outro modo, emerge uma nova racionalidade (construtivista) que perspectiva a 

escola-organização como contexto de formação por excelência, vocacionada para o 

ensino, mas simultaneamente capaz de reflectir sobre essa “natural vocação” e 

desenvolver no seu interior mecanismos de aprendizagem. A investigação educacional 

direcciona-se, assim, para a compreensão e análise das formas de aprendizagem da 

escola enquanto sistema que também aprende. 

 Se, nesta mudança paradigmática, a escola se concebe como organização, 

incumbe- lhe desenvolver no seu seio estratégias que a façam “prosperar”, à semelhança 

de outras organizações pós- modernas, sem reprimir as especificidades que a consagram 



como uma conquista e um bem colectivo. Algumas das características das organizações 

“de sucesso” são-nos apresentadas por Hargreaves: 

 
“Está amplamente difundida a ideia de que as organizações que têm maiores 

probabilidades de prosperar num mundo pós-industrial e pós-moderno são as que se 

caracterizam pela flexibilidade, adaptabilidade, criatividade, sentido de oportunidade, 

colaboração, aperfeiçoamento contínuo, orientação positiva para a resolução de 

problemas e empenhamento na maximização da sua capacidade de aprender sobre os 

seus ambientes, bem como si próprias” (1998: 71). 

 

 Como pode a escola desenvolver intrinsecamente estas características, promover 

o desenvolvimento e o bem-estar colectivo e, nessa espiral, integrar os desafios da 

mudança e as pressões sociais que, ineludivelmente, a afectam? Como pode a escola 

“maximizar” a sua capacidade de aprendizagem sobre si própria, aproveitando as 

margens de liberdade que o poder central lhe outorga, quando a classe docente se revê 

fragilizada, desprotegida e desvalorizada (Formosinho & Machado, 1998; Hargreaves, 

1998; Apple, 1999) num imaginário colectivo que simultaneamente lhe “exige” que 

resolva os problemas e as crises que a sociedade, em geral, e a escola em particular,  

acumulam? Se bem que qualquer tentativa de resposta seja sempre parcelar, é pelas  

dimensões da cultura e do funcionamento da organização escolar, no seu nível meso, 

que muitos delineiam percursos de acesso à escola.  

  Nesta linha investigativa, pretende-se, com este estudo, compreender o modo 

como os esquemas organizacionais das estruturas de gestão intermédia  - departamentos 

curriculares de línguas – afectam o clima, a cultura, a organização e o planeamento do 

trabalho dos professores de línguas e como influenciam as suas teorias pessoais – 

pedagógico-didácticas – sobre o ensino e a aprendizagem das línguas. Especificamente, 

como é que a organização em departamentos e as formas de colegialidade que neles se 

abrigam podem favorecer a tendência fragmentária que se observa (também) no ensino 

das línguas ou, inversamente, impulsionar a pedagogia integrada entre os ensinos das 

línguas curriculares e, por essa via, favorecer o desenvolvimento de competências 

comunicativas mais vastas.  

 Trata-se pois, de uma meso-abordagem, isto é, “um enfoque particular sobre a 

realidade educativa que valoriza as dimensões contextuais e ecológicas, procurando que 

as perspectivas mais gerais e mais particulares sejam vistas pelo prisma do trabalho 



interno das organizações escolares” (Nóvoa, 1991: 20) que aprendem e se desenvolvem, 

e dessa perspectiva qualificam e se qualificam a si próprias (Alarcão, 2001b). 

 À semelhança de outras abordagens a um universo de construídos esta será 

também  precária, incompleta, efémera. Porque os actores  agem na urgência, decidem 

na incerteza (Perrenoud, 1996), como no caso dos constructus profissionais dos 

professores. Reside nessa característica a sua provisoriedade e intangibilidade. 

 Assim, partimos de pressupostos, alguns, construídos por nós ao longo de mais 

de duas décadas de exercício da profissão, em diversos contextos e que se foram 

progressivamente convertendo nas nossas “teorias pessoais”. Outros enquadrados pela 

investigação académica e pela investigação-acção, que quase sempre em parceria, 

fomos capazes de realizar. (Re)animaram-nos, nos períodos mais reformistas, os ideais 

democráticos de justiça e de equidade, de direito à educação reclamados pelos 

diferentes quadrantes sociais. Crescia,  simultaneamente, a inquietação perante a grande 

(in)capacidade da escola (da nossa escola) em organizar-se por forma a tornar esse ideal 

num dever colectivo. Porventura também por essa razão procurámos estar atentos às 

margens de liberdade em que o poder central ia permitindo a construção de projectos 

educativos que humanizam a escola, esbatem desequilíbrios e ajudam todas as crianças 

e os jovens a ser cidadãos de pleno direito. 

  Acreditamos que o desempenho de funções e papéis diversificados dentro (à 

margem) da organização escola assegura uma parte considerável do nosso 

desenvolvimento, enriquecido pela diversidade de olhares que exige, pelas focos em que 

os fixamos.  Surge então o primeiro pressuposto: a escola é uma organização histórica e 

institucionalmente vocacionada para o ensino mas para prosperar precisa de aprender a 

aprender. Contudo, carece de mecanismos que estimulem e regulem essa aprendizagem, 

especificamente a nível organizacional, aprendizagem essa que não faz parte da sua 

tradição, que pode não ser uma motivação intrínseca dos seus agentes educativos. Os 

caminhos trilhados na supervisão pedagógica – actividade que exercemos em diferentes 

modelos de formação inicial – despertaram-nos para a importância dos contextos no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. Mas é a investigação 

académica que nos permite dar sentido e rumo às inquietações profissionais: se a 

supervisão pedagógica em formação  inicial  promove o desenvolvimento pessoal e 

profissional do professor, a supervisão pedagógica e administrativa pode tornar-se uma 

estratégia propícia à formação contínua, que faz da escola o seu centro formador. A 

supervisão enquanto “processo facilitador de trocas intersubjectivas (...)  conhecimentos 



e atitudes individuais” (Santiago, 2000: 39) institui-se assim como mecanismo gerador 

de  desenvolvimento colectivo. Nasce o segundo pressuposto. A quem compete exercer 

a supervisão na escola? Se a formação (contínua) encontra no exercício da actividade 

profissional o húmus que a fortalece e se a escola é, por excelência, o terreno que a vê 

crescer, todos são potenciais artesãos dessa formação. São porém motivações pessoais e 

profissionais que nos levam a eleger os coordenadores dos departamentos curriculares 

de línguas como supervisores estrategicamente colocados para qualificar as políticas 

(linguísticas) de escola. Acontece o terceiro pressuposto. A educação em línguas parece 

deter um estatuto de alguma menoridade na definição das políticas de escola. É porém 

inegável o seu valor na re-socialização do aluno, na construção da cidadania europeia e 

consequente aproximação entre os cidadãos, na educação para os valores. É então que a 

supervisão que exercem os coordenadores dos departamentos curriculares de línguas 

ganha uma nova dimensão (meta)reflexiva. 

 Foram estas as principais etapas que enquadram as nossas opções investigativas 

e se expressam nas questões de pesquisa: 

1. Que lógicas determinaram a  configuração dos departamentos curriculares de 

línguas e animam as dinâmicas que neles se desenvolvem? 

2. Que formas de exercício de supervisão, potenciadas pelo novo regime de 

administração e gestão de escola são (ou não) praticadas na escola? 

3. Que representações têm os professores dos departamentos curriculares de 

línguas, sobre as práticas de supervisão que neles ocorrem? 

4. Que representações têm os professores dos departamentos curriculares  de 

línguas sobre o ensino e a aprendizagem das línguas, nomeadamente sobre 

práticas transdisciplinares capazes de desenvolver uma competência de 

comunicação mais vasta? 

 

No âmbito da problemática assim definida e de acordo com os objectivos fixados 

desenhámos a nossa metodologia de trabalho. Seleccionámos  um conjunto de sujeitos – 

professores dos departamentos curriculares de línguas de uma escola secundária; 

coordenadores dos respectivos departamentos; Presidente do Conselho Executivo – 

Pedagógico da escola secundária, por nós considerados figuras-chave para atingir o 

objectivo geral: compreender o modo como a supervisão (praticada pelos gestores 

intermédios) foi concebida e é praticada  na escola como forma de promover o 

desenvolvimento organizacional e, muito particularmente, incrementar uma pedagogia 



integrada entre as línguas. Procurámos aceder às representações dos sujeitos envolvidos 

no estudo (que se aproxima do estudo de caso), mobilizando metodologias quantitativas 

e qualitativas: o inquérito por questionário e a entrevista.  

 

O presente relatório foi estruturado em duas partes: na primeira,  apresentamos o 

enquadramento teórico (capítulos um e dois) e na segunda,  o estudo empírico (capítulos 

três e quatro). No primeiro capítulo a que demos o título genérico de - A vez e a voz da 

supervisão na escola – comunidade que também aprende – reflectimos em torno de 

algumas das dimensões que associámos ao desenvolvimento da escola, como sejam a 

formação de professores, as questões autonómicas, as novas competências profissionais 

(supervisivas) dos professores/coordenadores de departamento. No segundo capítulo – o 

ensino das línguas na escola - comunidade aprendente - propusemo-nos organizar um 

quadro teórico sobre as políticas linguísticas (internacionais e nacionais), a evolução 

metodológica do ensino das línguas na escola, a importância da pedagogia integrada e 

ainda  a revalorização da tradução pedagógica e do recurso à Língua Materna  (LM) e  a 

outras línguas já aprendidas em contexto escolar. 

 No capítulo terceiro foi  nosso propósito justificar as decisões metodológicas que 

nos orientaram indispensáveis à compreensão dos resultados obtidos que no quarto 

capítulo se apresentam.  Na conclusão sintetizamos os resultados gerais, delineamos 

algumas das limitações do estudo e apontamos hipóteses para outras abordagens às 

estruturas de gestão intermédia que tenham como finalidade analisar o 

desenvolvimento/aprendizagem da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 
 
A VEZ E A VOZ DA SUPERVISÃO NA ESCOLA – COMUNIDADE 

QUE TAMBÉM APRENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 A VEZ E A VOZ DA SUPERVISÃO NA ESCOLA - COMUNIDADE QUE 

TAMBÉM  APRENDE 

 
 
 (...) l’établissement est un niveau déterminant dans le sort réservé aux projets de 

changement, parce que c’est là que travaillent les enseignants et qu’ils construisent le 

sens de leurs pratiques professionnelles aussi bien que des transformations qu’on leur 

propose, que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur. (...) 

Les enseignants évaluent son réalisme [du projet de changement]  et sa pertinence, à 

partir de leurs valeurs et représentations, en fonction de son incidence supposée sur 

leurs pratiques et sur les rapports sociaux dans lesquels ils sont engagés (Gather 

Thurler, 2000: 197-198). 

 
 
 

Indagar sobre a escola e algumas das suas lógicas de [re]acção-reprodução-

inovação significa para nós aflorar a textura do iceberg educação na pós-modernidade. 

A metáfora que  esboçamos nos meandros do senso comum perfila-se nas imagens de 

aceso e sistemático confronto entre os diversos parceiros sociais, confronto esse  que 

tem caracterizado a educação portuguesa nas últimas décadas. Veja-se que a metáfora 

vem entroncar numa outra, a do navio que se encontra (ou não) no rumo certo 

(Marçal Grilo) e é da compreensão desse itinerário que as Ciências da Educação, em 

particular, se têm ocupado. Procuraremos tão-somente, neste espaço, trazer ao debate 

alguns dos pressupostos teóricos que presidem às  lógicas de acção da/na escola 

afectadas por opções organizacionais que se acham ajustadas à mudança e aos 

desafios que esta coloca. 

 Prolonguemos este excurso à ficção romanesca. Recordemos a problemática da 

educação em Os Maias de Eça de Queirós, obra paradigmática na nossa literatura 

contemporânea (de que os programas curriculares fazem eco), em que a ficção se 

atribui (também) responsabilidades sociológicas. Nesse universo diagético (porque 

dinâmico, heterogéneo, inovador) consagra-se a educação como passaporte para o 

progresso, tão condicionado, no caso português, pela inércia, pela letargia romântica, 

fatalista e desencantada. Um dos protagonistas do romance – Carlos da Maia - quebra 

a cadeia de reprodução dos modelos sociais (logo escolares) ... e falha. À educação 



que recebeu não são acometidas todas as culpas. Falha, na vida, apesar da educação – 

anglo-saxónica, racionalista, espartana - recebida (Prado Coelho, 1976). Já na 

dimensão do insucesso se verificam diferenças, comparativamente com a geração 

anterior. E sobrevive-se. 

 Serve a breve deambulação para tentar fixar um itinerário em que diferentes 

quadrantes da investigação educacional enfatizam o conhecimento do passado – na 

matriz antropológica e sociológica que o determinou - como via de acesso à 

compreensão do presente/futuro. E na(s)  leitura(s) em que o passado se deixa 

aprisionar distinguem-se momentos em que as escolas fazem a diferença como 

contraponto de outros em que assim não são percebidas. É essa a “substância” da 

mudança, que encontra na pessoa dos professores o elenco de primeiro plano, e que  

Hargreaves sintetiza : 

  
"As pessoas estão sempre a querer que os professores mudem. Raramente isto 

foi tão verdadeiro como o tem sido nos últimos tempos. Como todos os momentos de 

crise económica, os tempos actuais de competitividade global estão a originar um 

imenso pânico moral sobre a maneira como estamos a preparar as gerações do futuro 

nos nossos países. Em momentos como este, a educação em geral e as escolas em 

particular tornam-se naquilo a que H. Hasley chamou “o cesto de papéis da 

sociedade”; receptáculos de políticas nos quais são depositados, sem cerimónia, os 

problemas não resolvidos e insolúveis da sociedade (1998: 5)". 

 
 Apesar das crises económicas não se deverem dissociar das culturais, 

ideológicas ou outras, é a escola, particularmente a classe docente, que se inscreve no 

imaginário social colectivo como o rosto das crises, dos conflitos que afectam as 

comunidades. A relação entre a escola e a sociedade, parece nesse imaginário, unívoca, 

dicotómica, logo, redutora. E, de facto, observa-se que cada escola na sua singularidade 

representa toda a sociedade e que esta produz a escola que por sua vez produz a 

sociedade (Morin, 1999). Talvez esta espiral de interdependências e de interrelações 

explique o desejo social de que os “professores mudem” e “resolvam” as crises e 

tensões dos tempos que correm. Assim se compreende a necessidade de conhecer a 

forma e o conteúdo da mudança, dito de outro modo, os padrões de relação e os modos 

de associação entre membros de uma cultura e as atitudes, as crenças, valores e formas 

de vida que os membros de uma organização possuem em comum (Hargreaves e Ryan, 

1996, citados por Fernandes, 2000: 97).  



Mas a escola, entendida como o logos que confere à educação  formas e 

sentidos, é hoje habitada por uma diversidade crescente de actores, sem que, 

intrinsecamente, tenha, em muitos casos, desenvolvido formas de estar com, de 

aprender com esses actores. Essa diversidade atravessa dimensões múltiplas, sendo, 

porventura, uma das mais visíveis a das línguas e das culturas que os seus actores 

protagonizam. Por essa  razão, consideramos  consistente  a abordagem das temáticas 

organizacionais enquanto vertente dessa  dimensão. O desenho organizacional, os 

processos colaborativos, que, no seu interior possam desencadear-se levando os 

professores à adopção de quadros conceptuais comuns e instrumentos heurísticos 

similares no domínio do ensino e da aprendizagem das línguas, habilitarão  as escolas  a 

modificar o seu ensino das línguas, com vista ao desenvolvimento de uma competência  

plurilingue e intercultural, em consonância com as decisões macro-políticas educativas 

(cf. 2º capítulo deste estudo).  

Maior acuidade ganha esta abordagem se considerarmos o plurilinguismo e o 

interculturalismo  como  factores de promoção de igualdade de oportunidades, isto é, 

como factores de integração, de cooperação internacional, como se infere pelo excerto 

do documento do Conselho da Europa sobre políticas linguísticas a adoptar pelos 

estados membros: 

 

 " Le Conseil de l’Europe attache une importance particulière à la diversité du patrimoine 

linguistique et culturel de ses États membres. Ses activités dans le domaine des langues vivantes 

visent à favoriser le plurilinguisme et le pluriculturalisme  des citoyens afin d’améliorer la 

communication et la compréhension mutuelle entre les personnes, et de lutter ainsi contre 

l’intolérance et la xénophobie" (L’Europe de la coopération culturelle - les Projets Langues 

Vivantes, 2001). 

 

Neste capítulo pretendemos abordar a escola-comunidade aprendente no seu 

mosaico organizacional (com expressão mais concreta nos departamentos curriculares), 

num contexto de “autonomia decretada”, regulada por práticas de supervisão, que se 

entende aqui como mecanismo indispensável à qualidade e à sustentabilidade da 

qualidade da educação em contexto escolar, exercida pelos coordenadores dos 

departamentos de línguas, isto é, como uma estratégia promotora/reguladora da 

formação centrada na escola. Os coordenadores dos departamentos de línguas, enquanto 

gestores intermédios (cf. regime de administração e gestão das escolas, Decreto-Lei 

115-A/98 de 4 de Maio), perspectivam-se, neste espaço, como potenciais formadores ao 



serviço de uma formação centrada nas práticas profissionais, elegendo-se a reflexão 

sobre-a-acção (Schön, 1992) como uma via para a auto – formação contínua. A 

importância das práticas de supervisão não se esgota, todavia, na acção destas figuras de 

gestão intermédia. Propende-se, actualmente,  a encontrar nos mecanismos de 

supervisão uma autêntica e sistemática garantia de funcionamento do sistema, quer 

pelos processos de diagnose que eles permitem, quer pelos cenários prospectivos que 

pode traçar.   

 

 

1.  A escola : uma “organização” que também  aprende 

 

 

  As imagens da escola constroem-se na esteira da sua trajectória de vida, onde se 

destaca a memória, a tradição e a capacidade colectiva para aprender e inovar. O senso 

comum é capaz de distinguir uma  boa escola de uma má escola na simbólica destes 

ingredientes, embora saibamos que nem sempre as representações sociais correspondem 

às realidades quando intrinsecamente consideradas, nomeadamente pelos actores, dada a  

multiplicidade de variáveis em presença.  

Todavia, a questão pode colocar-se de forma clara e directa: o que distingue uma 

organização (escola) que aprende e se desenvolve das suas congéneres? De que forma 

se entretece o desenvolvimento organizacional com o desenvolvimento pessoal e 

profissional do professor? Que estratégias promove a escola para conciliar esses 

desenvolvimentos, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação? 

Quando procede a um ponto de situação sobre a configuração teórica da escola 

como objecto de estudo, Canário conclui que as perspectivas que incidem sobre o 

sistema e o actor não se excluem e adianta que 

 

 “É esta articulação entre os conceitos de actor e de sistema que permite o 

acesso a uma compreensão nova destes sistemas de acção colectiva que são as 

escolas. A esta luz, a escola aparece não como um “dado” natural, mas sim como um 

“construído” social, marcado por uma intrínseca contingência. Essa contingência 

decorre da combinação de efeitos de constrangimento, que têm a ver com o 

funcionamento colectivo e global deste sistema humano, e com efeitos de 

imprevisibilidade que decorrem, quer da autonomia (ainda que relativa) dos actores, 



quer da maneira sempre específica, como,  em cada contexto singular, estes vários 

factores se combinam de forma original” (1996: 132). 

 

É através de uma compreensão nova destes sistemas de acção colectiva que 

enquadramos o conceito de organização aprendente aplicado à escola. Este conceito 

encontra os seus fundamentos na mudança de enfoque sobre o universo das 

organizações do trabalho (Senge, 1992; Mintzberg, 1997) e a sua apropriação pela 

organização escolar radica na mudança conceptual sobre trabalho, formação e 

aprendizagem. Este conceito surge ligado ao de aprendizagem organizacional, por 

outras palavras, uma organização torna-se efectivamente aprendente quando desenvolve 

no seu seio mecanismos que privilegiando a colegialidade podem propiciar a inovação e 

a mudança (e não a adapatação à mudança). Uma organização assim perspectivada 

desenvolve uma “aprendizagem generativa” «necessária em situações complexas, que 

aumenta a sua capacidade de se mover no futuro» (Bolívar, 1997: 83). 

 Para Senge as organizações aprendentes são aquelas em que “os indivíduos  

expandem continuamente a sua aptidão para criar os resultados que desejam, onde se 

criam novos e expansivos padrões de pensamento, onde a aspiração colectiva fica em 

liberdade, e onde os indivíduos aprendem continuamente a aprender em conjunto” 

(citado por Bolívar, 1997: 83-84). Para esse fim importa adoptar um “pensamento 

sistémico”  que permite “organizar la complejidad en una exposición coherente que 

ilumine las causas de los problemas y el modo de remedialos de forma duradera” 

(Senge: 1992: 164.165). 

 Detenhamo-nos num conjunto de definições apresentadas por Bolívar que nos 

permitam perceber as características  das organizações aprendentes: 

 

. A aprendizagem organizacional é o processo pelo qual uma organização 

obtém e utiliza novos conhecimentos, habilidades, condutas e valores (Argyris e 

Schon, 1978); 

. As organizações são vistas como contextos de aprendizagem para extraírem 

inferências da história das rotinas que orientam a sua acção (Lewitt &March, 1988); 

.Uma entidade aprende se, mediante o seu processamento de informação, 

mudar o âmbito da sua acção potencial (Huber, 1991); 

Uma organização inteligente é uma organização que aprende e expande 

continuamente a sua capacidade para criar no futuro. São organizações capazes de se 

sobreporem às dificuldades, de reconhecerem as ameaças e de enfrentarem novas 

oportunidades (Senge, 1992); 



.Uma organização de aprendizagem é uma organização especializada em 

criar, adquirir e transferir conhecimento e em modificar a sua acção para reflectir os 

novos conhecimentos e compreensões (Garvin, 1993); 

.Uma organização que aprende é um fenómeno colectivo de aquisição e de 

elaboração de competências que, mais ou menos de forma profunda e permanente, 

modifica a gestão de situações e as próprias situações (Koenig, 1994); 

Uma organização que aprende é um grupo de pessoas que perseguem metas 

comuns (incluindo aí os objectivos pessoais) com um compromisso colectivo de rever 

regularmente os valores dos referidos objectivos, modificá-los e desenvolver 

continuamente modos mais efectivos e eficientes para os atingir (Leithwood e Aitken, 

1995) ( In Bolívar, 1997:84). 

 

  

 Deste conjunto de definições emergem saberes e competências multimodais e 

multidimensionais  a que este tipo de organização apela para a resolução eficaz dos seus 

problemas, quer observemos os processos, quer nos centremos nos produtos. Ainda 

assim, dele se destaca a importância que assume a colegialidade e a colaboração, 

mecanismos indispensáveis à rendibilização da experiência reflectida e à inovação 

concretizada em projectos comuns. Descortina-se também o papel que cabe à  

informação e à circulação da informação, no sentido de proporcionar as desejáveis 

modificações para que a organização evolua. Questiona-se, em  cenário de fundo, a 

eterna polémica sobre a verdadeira função da escola e a condição de aprendentes dos 

seus principais actores: professores e alunos. 

 No caso da organização escolar, o conhecimento construído de forma colegial 

surge intrinsecamente ligado à concepção de formação centrada na escola, isto é, a uma 

formação vocacionada para a resolução dos problemas inerentes à ecologia singular dos 

contextos. O continuum de aprendizagem e de reflexão conjunta sobre a aprendizagem 

destacam-se como força motriz de uma organização que constrói a mudança, isto é, o 

futuro. 

  Uma outra definição de escola aprendente é proposta por  Alonso: “uma escola 

que aprende é uma organização que estimula a colaboração, a iniciativa e a exploração 

de possibilidades, onde as interacções não são só símbolos, mas servem para melhorar a 

informação, procurar alternativas e tomar decisões” (1998: 199), e nela podemos 

antever o papel preponderante que exercem as estruturas de gestão e de administração, 



no sentido de impulsionarem, de estimularem formas colaborativas de acção, suportadas 

por uma informação que favoreça  a tomada de decisões.  

 Nesta linha de pensamento, assumem particular relevância as “redes de 

colaboração” (formais e informais) que se constróem e a relevância que adquirem para o 

conhecimento do trabalho do professor. Trata-se de aceder à cultura de escola, na sua 

dimensão organizacional, enquanto conjunto de factores “como crenças, pressupostos e 

representações, que regulam o comportamento dos participantes e orientam os esforços 

colectivos para a consecução dos objectivos organizacionais” (Fernandes, 2000: 95). 

 O conhecimento do “elemento humano” dessa cultura  e do seu envolvimento na 

missão da escola permitir-nos-á explorar as  potencialidades reflexivas da organização 

escola que aprende e se desenvolve. Nesse enquadramento, situam-se indicadores como 

os mecanismos de comunicação que adoptam; a visão que têm do seu próprio Projecto 

Educativo (PE) construído nas margens de liberdade que lhe são concedidas; o auto-

conhecimento da sua singularidade ecológica; a articulação curricular que promovem; a 

consciência profissional dos professores; os mecanismos de auto-regulação que 

utilizam. O conhecimento do “elemento humano” pode construir-se a partir “das 

relações das pessoas entre si e de si próprias com o seu trabalho e com a sua escola” 

(Alarcão, 2001b: 20)  

  É nesta linha que nos parece importante compreender as formas colaborativas 

que os actores co-constroem, as iniciativas que tomam os coordenadores de 

departamento cur ricular de línguas para promover o debate sobre o ensino e a 

aprendizagem das línguas, e as possibilidades que exploram para supervisionar o 

processo de planeamento da acção pedagógico-didáctica. Num plano secundário, parece 

também importante  compreender a visão que a escola tem da diversidade linguística e 

cultural que se espraia pelo currículo formal: se a olha de soslaio, em atitude de 

desconfiança e desconforto, como fonte de conflitos e tensões ou, pelo contrário, vê na 

diferença e na diversidade um filão inesgotável de enriquecimento, de auto-

conhecimento e de encontro com a alteridade, isto é, um instrumento de apoio à 

socialização dos professores e alunos, sendo certo que o reconhecimento e a promoção 

da diversidade se entendem como meios privilegiados de uma educação para a 

solidariedade.  

Se bem que redutora e aparentemente “maniqueísta”, esta dicotomia  (à 

semelhança de muitas outras que se adoptam para observar a escola) permitir-nos-á 

atravessar zonas de penumbra que nos parecem bem mais comuns do que as de 



transparência, mas é também certo que, amenizadas as inseguranças e os receios 

irrompe a vontade de conhecimento,  de compreensão, de aproximação.  

Os traços da nossa identidade nacional podem perder-se, ocasionalmente, em 

labirintos de saudade mas os ímpetos que nos impulsionam à descoberta persistem, 

mesmo se tal vier a significar ir ao encontro de uma Índia sonhada. 

 Os grandes desafios e os grandes problemas do Homem são complexos e 

globais. Por isso devem ser abordados de forma integrada (a arte de ver as árvores sem 

deixar de ver o bosque, como metaforiza Senge). Contudo, o ensino acentua  (e por 

vezes promove) esta visão fragmentária do saber (Morin, 1999). A “soberania 

disciplinar” parece prevalecer, coarctando a missão fundamental da educação, missão 

essa que segundo Morin se pode resumir às seguintes finalidades: 

1. favorecer uma cultura que permita distinguir, contextualizar, globalizar, perspectivar 

os problemas (que são multidimensionais, globais, fundamentais); 

2. preparar os espíritos para encontrar resposta para os desafios colocados pela 

complexidade crescente dos problemas relativos ao conhecimento humano; 

3. preparar os espíritos para o confronto com as incertezas crescentes; 

4. educar para a compreensão humana; 

5. introduzir a filiação europeia; 

6. ensinar a cidadania através da diversidade individual e cultural. (ibid: 116-117). 

Uma escola “que continuadamente se pensa a si própria, na sua missão social e na 

sua organização” (Alarcão, 2001a: 25) desenvolve mecanismos de reflexão e de acção 

que podem favorecer a sua missão, no sentido de cumprir as finalidades que Morin para 

ela explicita. 

Uma escola simultaneamente vocacionada para ensino e para a aprendizagem 

(colectiva) dedica uma particular atenção ao seu desenvolvimento organizacional, 

defrontando a complexidade da realidade escolar pela realização de projectos de 

inovação que não enfraqueçam perante os constrangimentos das dinâmicas em vigor. 

Para que tal aconteça a escola tem de aprender a aprender e tem que inflectir as suas  

culturas para se tornar numa  organização  aprendente, devendo trabalhar o conceito 

de cultura; aprender com a experiência pela reflexão e pelo debate; aprender a 

negociar e a supervisionar os processos de mudança; incitar à cooperação profissional 

através da responsabilidade partilhada; ter tempo e dar tempo ao tempo; aprender a 

pedir e a prestar contas; desenvolver uma nova visão da autoridade e do poder; rumar 

a um novo paradigma da mudança (Gather Thurler, 2000 :204). 



 Resta à escola repensar morfologias organizacionais que estimulem a 

colegialidade e a cooperação e dêem sentido aos processos de mudança, sem esquecer a 

íntima correlação entre o desenvolvimento organizacional e o desenvolvimento pessoal 

e profissional dos professores. E isto porque na organização aprendente os professores 

reconhecem-se num modelo profissional, enfrentam os problemas e o desenvolvimento 

da qualidade, desenvolvem competências e prestam contas, aos seus pares (Gather 

Thurler, 2000: 13). 

 

 

 

2.  O trabalho dos  professores enquanto rosto do desenvolvimento da escola 

 

 

De entre os actores que, na escola, isto é, no interior das esferas organizacionais 

arquitectam as lógicas de acção e impulsionam o jogo de  forças interaccionais, 

destacamos os professores, suas formações, crenças, expectativas e teorias pessoais. 

Advém a nossa opção de os entendermos como sujeitos detentores de poder decisório 

sobre os destinos e rumos dos alunos, sem perder de vista “que valorizam a 

oportunidade para explorar o seu profissionalismo prático em situações estruturadas” 

(Whitaker, 1999: 67). 

 A investigação sobre “vidas de professor”, “profissão” de professor e a 

“construção da profissionalidade”, abundante na investigação em educação, e que 

muitos alinham no “paradigma do pensamento do professor”, alimenta a tese que 

proclama que qualquer movimento reformista que ignore ou alije o saber e a acção 

destes agentes educativos conduzirá, fatalmente (e é também de Fados que o caso 

português se alimenta), a uma floresta de enganos.  Nesta linha de investigação: 

 

“parte-se da análise das práticas dos professores quando enfrentam 

problemas complexos da vida escolar, para a compreensão do modo como utilizam o 

conhecimento científico, como resolvem situações incertas e desconhecidas, como 

elaboram e modificam rotinas, como exp erimentam hipóteses de trabalho, como 

utilizam técnicas e instrumentos conhecidos e como recriam estratégias e inventam 

procedimentos e recursos” (Pérez Goméz, 1992: 102). 

 



 mobilizando-se, então, quadros metodológicos numa tentativa de compreensão 

hermenêutica dos fenómenos. 

Se a investigação vem demonstrando (também entre nós)  que os professores são 

“profissionais sujeitos a processos de socialização complexos e por vezes contraditórios, 

que sentiram de formas diferentes o embate com o real e as dificuldades de «passar para 

o lado de cá», dentro de uma escola que começa por vezes por lhes mostrar o lado frio e 

impessoal da sua burocracia e a desconfiança ofensiva dos seus pares” (Estrela, 1997: 

223), devolve-nos ainda  a imagem de um grupo profissional  

 

“que reivindica a sua autonomia numa afirmação de profissionalismo que 

constitui uma forma de luta contra o poder do Estado; associativismo activo, lutando 

pela revalorização da profissão e por melhores condições de existência profissional; 

profissionais activos desde o início da sua carreira, capazes de imporem a sua 

autonomia profissional operando redefinições estratégicas das situações e subtraindo-

se ao determinismo de pressões socializadoras; formação concebida como processo de 

desenvolvimento social e pessoal ou como processo de questionamento do real; 

práticos reflexivos, construtores do seu  conhecimento profissional, investigadores da 

realidade em que actuam, capazes de porem em questão os contextos institucionais e 

sociais em que agem e capazes de avaliarem os efeitos sociais e morais da sua acção; 

profissionais dotados de competências múltiplas, chamados a desempenhar uma 

grande diversidade de papéis e a serem agentes de transformação social; professores 

que sofrem os efeitos negativos dos factores  exógenos ao seu trabalho, mas que lhes 

resistem, encontrando na relação com os alunos a força motivadora para o seu 

empenho profissional” (id: 14-15). 

 

Eleger, no nível meso, como foco de investigação estes agentes não pode, quanto 

a nós, ser visto como um “modismo” mais ou menos sustentado pelas teorias recentes 

em ciências sociais (ciências da educação), que venha a tornar-se inócuo e ineficaz em 

termos do nosso próprio percurso profissional e pessoal. Contrariando essa tendência, 

pretende-se aprofundar o conhecimento e a compreensão dos sujeitos, aleatoriamente 

organizados, em estádios de desenvolvimento pessoal e profissional distintos, animados 

por expectativas tão díspares quanto consonantes, que colocam o seu saber ao serviço 

do ensino. 

A perspectiva que nos propomos adoptar neste contexto pressupõe que, para a 

construção da formação-saber profissional, concorrem de sobremaneira os factores 



organizacionais, as formas de colaboração e de colegialidade que se criam e o modo 

como afectam a acção pedagógica com os alunos. 

A diversidade e a variedade que as formas de colaboração e de colegialidade, 

adoptadas pelos professores no interior da organização escolar podem revestir, estão na 

origem de grande parte da literatura sobre esta temática, na intenção  de compreender e 

interpretar o modo como afectam o seu pensamento e a sua práxis.  

Quando o rumo das sociedades pós-modernas se torna mais acelerado pela 

energia individualista, é desejável que os processos de mudança educativos se trilhem 

nos caminhos da colegialidade e da colaboração porquanto estes “ são considerados 

pontes vitais entre o desenvolvimento das escolas e o dos professores” (Hargreaves, 

1998:209), comprovada que está a sua a importância  para a eficácia das escolas e para 

o sucesso dos alunos. Além de mais, revestem-se de particular actualidade em modelos 

de administração e gestão da escola onde as responsabilidades são partilhadas e os 

diversos actores responsabilizados pela implementação das reformas e das revisões 

curriculares. Em períodos reformistas e reformadores mais perturbantes parecem ser a 

melhor (?) forma que os professores encontram para actualizarem (no sentido de trazer 

ao presente) as decisões emanadas da administração central. As culturas de 

colegialidade e a colaboração, neste caso, fundam-se em princípios como o apoio 

moral; o aumento da eficiência e melhoria da eficácia, redução do excesso de trabalho; 

certeza situada; assertividade política; capacidade de reflexão; desenvolvimento 

contínuo e oportunidades para aprender (Alonso, 1998: 201-202, referindo Hargreaves, 

1996), permitindo aos professores defrontar as imprevisibilidades e as incertezas do 

mundo que muda.  

Alguns autores não deixam de alertar, contudo, para os perigos da colaboração e da 

colegialidade como é o caso de Hargreaves (1998: 211-215)  que atribui especial relevo 

às suas dificuldades de implementação nomeadamente quanto ao tempo em que os 

professores trabalham juntos; ao seu significado na medida em que não são 

compreendidas por todos, da mesma maneira; às questões microplíticas que lhe 

subjazem; à protecção da individualidade que pode não ser reconhecida; à 

implementação de propósitos estabelecidos por outros que podem não ser tidos pelo 

professor como seus.  

Em todo o caso não se pode negligenciar a importânc ia que a colaboração e a 

colegialidade assumem para o desenvolvimento pessoal e profissional do professor e 

para o desenvolvimento organizacional da instituição escolar.  



O regime de administração e autonomia da escola (definido pelo Decreto - Lei 115-

A/98) poderá, teoricamente, conduzir a uma nova reflexão  sobre  estas formas da 

cultura dos professores, ao apelar a renovados mecanismos de comunicação entre os 

diversos níveis de gestão, a uma hierarquização de poderes (e partilha de poderes) 

diferenciada, a uma co-responsabilização na tomada de decisões (que colidirá, 

eventualmente, com lógicas de autoridade mais centralizadoras), finalmente, a uma 

organização do trabalho pedagógico com novos pares (se considerarmos a morfologia 

de muitos departamentos curriculares). 

 Não se creia, contudo, que o processo autonómica, por si só, desfaz todos os 

equívocos referentes ao trabalho colaborativo e à colegialidade. Como afirma 

Perrenoud “a cooperação é um combate”  naturalmente sujeita a “crises, momentos de 

agressividade ou de dúvida, de malentendidos ou de cansaço” (1996:126). Como 

adianta o mesmo autor, a própria cultura profissional dos professores pode ser 

percebida como um factor inibidor desse tipo de trabalho em equipa, e, 

consequentemente, levá- los a descrer na força do grupo, a desvalorizar o tempo 

dedicado à negociação e à discussão dos problemas.  

 É na formação que os discursos (investigativos e outros) colocam o enfoque, 

nomeadamente na formação que faz da escola o seu principal centro formador, em 

contextos de experiência prática reflectida.  

 

 

 

3.  Da (re)organização da escola à “reconfiguração profissional dos professores” 

 

 

Conhecer a cultura e o trabalho dos professores num mundo em mudança vem-se 

tornando foco de investigação para muitos dos que se ocupam do fenómeno 

educativo, como temos vindo a salientar. Todavia, o conceito de cultura não prima 

pela unanimidade. Desde logo por se tratar de uma palavra que o senso comum 

integra regularmente no seu discurso mas também devido à “sua filiação 

antropológica”, por isso a “diversidade conceptual” em questão “torna difícil a 



operacionalização do conceito ” (Sackmann,1992, referido por  Mendes, 1999 :163-

165). 

 Apesar desta obstáculo, diferentes vêm sendo as abordagens e as metodologias 

utilizadas no sentido de conhecer/compreender as dinâmicas  e as crenças que animam 

as culturas profissionais e, particularmente, as tensões e as pulsões que fazem a 

diferença, na identidade dos seus actores, ao serviço de um projecto educativo 

desejado, vivido e partilhado na ecologia de cada contexto educativo.  

 São, em grande parte, as incertezas e os desafios que se colocam, hoje, às 

sociedades modernas e aos cidadãos, que estão também na origem das abordagens da 

escola enquanto organização.  Dito de outro modo, são esses desafios que originam uma 

investigação que procura compreender, descrever e analisar a missão da escola à luz dos 

modelos organizativos que a configuram e enquadram. 

Essa abordagem pressupõe o reequacionar da formação centrada na escola, das 

questões ligadas à profissionalidade dos professores, suas crenças e expectativas, à 

dimensão ecológica dos contextos e dos actores que neles se abrigam, em suma, à 

interacção do actor com a singularidade do contexto. É por isso desejável que uma 

abordagem desta natureza adopte uma perspectiva sistémica das dimensões pessoal, 

profissional e organizacional. Mais ainda, ela pressupõe uma reflexão sobre os 

mecanismos de supervisão/regulação da acção educativa dos diversos sujeitos, factor 

indispensável à melhoria da qualidade educativa e indissociável da construção da 

profissionalidade. 

 É no interior desse debate que procuraremos desenvolver a nossa reflexão sem 

descurar, no entanto, o conhecimento que se foi construindo sobre o conceito de 

profissionalidade em contexto educativo nacional. Grande parte dessa investigação 

encontra causas do fenómeno nas conjunturas político-sociais muito específicas do 

contexto português. Nóvoa (1992b), num texto que consideramos paradigmático sobre 

formação de professores, baliza, diacronicamente, as etapas da formação, factor 

estruturante da profissionalidade: a tendência reformista dos anos 60/70, marcada pelo 

recrutamento massivo de professores que traz consigo fenómenos de 

desprofissionalização dos professores, recrutados sem habilitações académicas, a que se 

sucede um período de intenso investimento na formação inicial, que embora se possa 

considerar embrião dos modelos e das estratégias de formação actuais, lançou as bases 

de (des)entendimento entre as instituições vocacionadas para esta formação e as escolas. 

Nos anos 80 procura-se colmatar estas lacunas através da chamada “formação 



retardada” (Barroso, referindo-se à formação em exercício) para obviar a défices de 

formação entretanto diagnosticados. Segundo Nóvoa (1992b), nenhum dos modelos 

(profissionalização em exercício; formação em serviço, profissionalização em serviço) 

serviu à introdução de dinâmicas inovadoras na formação de professores,  destacando-

se o reforço do papel do Estado no controlo da profissão pondo em causa a autonomia 

relativa que as instituições de formação de professores tinham conquistado. É nos anos 

90 que a formação contínua de professores concentra as atenções e as preocupações dos 

actores envolvidos trazendo para a ordem do dia as questões de qualificação ine rentes à 

intensificação das funções  do professor. Como balanço (provisório) deste debate Nóvoa  

adianta que esta lógica de formação não se inscreve na lógica de desenvolvimento 

profissional do professor nem na do desenvolvimento organizacional das escolas. 

Conclui o autor que urge criar uma nova cultura de formação de professores, que  

comprometa  a pessoa do professor, integre a sua teoria prática e explore as 

potencialidades formativas dos contextos. Esta crença pode sustentar a tese que postula 

uma formação ao serviço da qualidade e da excelência educativa onde não devem ter 

lugar “fenómenos de resistência pessoal e institucional”. (1992b: 20-21)     

O início da década de 90 é intencionalmente marcado por um novo ciclo da 

reforma educativa, mais virado para a qualidade da educação “através de políticas de 

racionalização e reestruturação que garantam uma maior eficácia e eficiência interna” 

(Lima, 1994, citado por J. Afonso, 1998: 222). Tendo o Estado assumido a 

concretização da expansão quantitativa do sistema, contrapõe agora a ideia de 

“mobilização da comunidade” para incrementar a capacidade de auto-regulação das 

escolas e assim rentabilizar os recursos e avaliar a eficiência educativa. No que alguns 

vêem ganhos em autonomia e descentralização/desconcentração de poderes, contrapõem 

outros a desresponsabilização do Estado que, assim, intensifica e complexifica o 

trabalho da classe  docente, já de si “fragilizada” (Formosinho et al, 2000). Ganha 

redobrada ênfase a formação de professores (e a supervisão dessa formação) 

perspectivada “como um instrumento susceptível de facilitar a introdução das mudanças 

desejáveis” (Correia, 1991: 145) 

A atenção agora dispensada  às questões da qualidade deriva de um debate, mais 

amplo e politizado que o justifica e sustenta, a saber, o debate reformista. Portugal 

atravessa um tempo de aprofundamento/reflexão sobre políticas que favoreçam a 

construção da qualidade/excelência, eminentemente ancorado à promoção da igualdade 

de oportunidades, à descentralização  e desconcentração de poderes e de competências, 



a uma verdadeira política de inclusão reflectida em aprendizagens integradas e 

integradoras das crianças e jovens que habitam a paisagem cultural e linguística do 

espaço nacional. 

  Contudo, também no que toca a polissemia do conceito de qualidade nas 

sociedades democráticas, é consensual  a teia de ambiguidades em seu redor e 

dificilmente os decisores políticos se porão de acordo quanto a ela. Não obstante, 

julgamos que a sua isotopia pode arquitectar-se em torno do clima de escola, das 

culturas dos seus agentes, dos modelos cooperativos que nela se desenvolvem, das 

estruturas organizacionais em que se alicerçam e do sucesso educativo dos alunos. A 

precaridade do conceito de qualidade colhe significados primeiros nas histórias de vida, 

crenças e teorias dos sujeitos que o vivificam, norteados por princípios de igualdade e 

de equidade. 

Segundo relatórios da OCDE, é possível identificar indicadores que definem as 

“boas escolas”, que designámos por escolas aprendentes ou qualificantes, como sejam: 

. capacidade de liderança; 

. visão e objectivos comuns; 

. ambiente de aprendizagem envolvente; 

. centralidade do ensino e aprendizagem; 

. expectativas elevadas; 

. reforço positivo; 

. avaliação continuada do progresso dos alunos; 

. direitos dos alunos definidos e respectivas responsabilidades; 

. ensino intencional; 

.escola percebida como uma organização aprendente; 

. envolvimento dos pais como parceiros (OCDE, 1992) 

Verifica-se que as orientações respeitantes  à qualidade definidas a nível de 

macro-políticos estão também presentes a nível de políticas educativas nacionais.  

De facto, as questões que se prendem com a qualidade são recorrentes na 

retórica política da educação pós-25 de Abril, assumindo uma (re)conceptualização 

mais sistemática a partir da publicação da LBSE (1986) e atribuindo ao poder central, 

especificamente, funções de controlo dessa qualidade: “inspecção e tutela, em geral, 

com vista, designadamente a garantir a necessária qualidade” (Capítulo VI – LBSE). 

 À expansão quantitativa que caracterizou o Sistema Educativo Português pós- 

25 de Abril sucedeu-se uma natural preocupação com a qualidade (na sequência 



também das preocupações  comuns aos países membros da OCDE), como anunciámos 

anteriormente, não devendo, contudo, menosprezar-se “os aspectos quantitativos” 

decorrentes da reforma da Lei de Bases, como sejam “ a extensão da escolaridade 

obrigatória até ao 9º ano do ensino básico, a cobertura universal da educação pré-

escolar, pelo menos para o ano precedente à entrada na escola, e o aumento das taxas de 

escolarização do ensino superior” (Cunha, 1997: 93)  

 A qualidade, tão recorrentemente explicitada no discurso político sobre 

educação não pode, contudo, analisar-se desligada da formação de professores, 

mecanismo determinante à sustentabilidade dessa qualidade, como já foi salientado. Na 

esteira do pensamento de inúmeros autores (Alarcão e Tavares, 1987; Alarcão,1993; 

1994;  Schön, 1992; Zeichner, 1993; Vieira, 1993; Barroso, 1997; Oliveira, 1997; 

Canário, 1999) a formação (contínua) de professores, centrada na escola,  deve estar ao 

serviço de uma formação reflexiva de professores e do seu desenvolvimento pessoal e 

profissional  cuja  finalidade principal é a melhoria da qualidade dos serviços educativos 

prestados pelas escolas, a  aprendizagem dos alunos e a interacção escola-comunidade. 

 De facto, a revisão do Ordenamento jurídico da Formação Contínua de 

Professores e Educadores de Infância – Dec-Lei nº 207/96 – aponta um conjunto de 

orientações partindo do pressuposto que essa formação é factor condicionante da 

qualidade, como sejam: a identificação das necessidades de formação no contexto da 

comunidade educativa que vise a construção de um projecto educativo coerente e factor 

estruturante das políticas locais de educação e formação; a formação centrada nas 

escolas e nas situações de trabalho dos professores; a valorização dos percursos 

individuais e colectivos; a criação de condições para a emergência de processos de 

mudança assentes em projectos de investigação e inovação centrados na comunidade 

educativa, no estabelecimento escolar e na sala de aula.  

Emana dos documentos legais que enquadram esta formação uma  filosofia (de 

formação) que radica nos princípios da descentralização da administração educativa; da 

interacção reflexiva complexa entre o sujeito em formação e a realidade física, humana 

e social na qual actua e se desenvolve; da aprendizagem social, através do jogo de 

interacções sociais, clima, cultura e ambiente organizacional que derivam do sistema 

ecológico da comunidade educativa; de que todas as práticas e projectos devem ser 

avaliados por quem os concebe e os executa, como processo de tomada de consciência 

dos constrangimentos limitadores da inovação, dos factores promotores da mudança 

educativa e dos processos que a favorecem. 



Nesta mesma linha, está prevista nos documentos legais uma  formação contínua 

em modalidades distintas, nomeadamente modalidades centradas nos conteúdos e 

modalidades centradas nos contextos escolares, apoiadas em estratégias da formação 

centradas nas práticas profissionais. 

Contudo, pese embora esta formação reconhecer a importância do conhecimento 

experiencial, valorizando o sujeito e as suas lógicas de acção no contexto do exercício 

de profissão, não tem, ainda, vindo a ser entendida como efectivamente qualificante por 

parte de alguns agentes: é incipiente, ainda, uma política de formação  que reconheça, 

valorize e incentive (nomeadamente em termos de progressão na carreira) a inovação 

educacional e (em princípio) a mudança decorrentes desta formação. Assiste-se, pelo 

contrário, no quotidiano das escolas, a uma enorme tensão entre a urgência na formação 

creditada (e consequente progressão na carreira) e o atendimento à  exigência própria 

de, em cada escola, os professores protagonizarem uma formação (na modalidade 

investigação-acção ou outra) matizada de desafios e imprevisibilidade que o 

envolvimento em projectos sempre comporta (quer se trate de desenvolver projectos 

curriculares, extra-curriculares, isoladamente ou em parceria, em todo o caso previstos 

nos Planos Anuais de Actividades). 

 Entender a formação desligada dos contextos ecológicos em que os agentes se 

movimentam, da dimensão relacional, da construção do saber profissional em 

espaços/tempos onde a individualidade se cruza com a colegialidade, é desconfigurar a 

profissionalidade. Descentrá- la da pessoa do professor, é privá- la do seu valor  

epistemológico, porque, no dizer de Alarcão, “ a formação (...) tem como epicentro a 

pessoa e o trabalho do professor, ser adulto, em plena assunção das suas 

responsabilidades sociais e profissionais” (1993: 20). 

  Por isso, como refere Canário, “a construção de uma outra profissionalidade faz 

apelo a novos estilos de formação cujo eixo estruturante passa a ser (...) o apoio à 

elaboração e desenvolvimento de projectos de equipa” (1999: 16). O mesmo autor 

avança as dimensões que considera necessárias a “uma nova reconfiguração profissional 

do professor”, a saber, “o professor como analista simbólico”, aquele que soluciona 

problemas “em contextos marcados pela diversidade e pela incerteza” (ibid); o 

“professor artesão”, aquele que reinventa as práticas mobilizando todos os saberes que 

integrou;  o “professor como profissional da relação”, a pessoa que age por excelência 

em situação de interface com o interlocutor (o outro) na interacção da individualidade 

com a alteridade; finalmente, o “professor como construtor de sentido”, o que é capaz 



de construir sentidos na/com a diversidade de sentidos que (n)a escola (se)  

entrecruza(m)  mas que esta parece nem sempre acolher. 

 O próprio conceito de formação contínua de professores parece, também ele, ter 

vindo a ser banalizado ou esvaziado de sentido devido a algum desencontro verificado 

entre os modelos oferecidos e as necessidades sentidas. De facto, se bem que o 

diagnóstico das necessidades de formação dos professores esteja previsto em termos 

legais – (Decreto Regulamentar nº 10/99 de 21 de Julho, art. 4º, alínea g) - como uma 

forma de colocar a formação ao serviço da qualidade educativa em cada escola, deve 

ressalvar-se que esse diagnóstico não traduz, frequentemente, o sentir dos professores. 

Neste âmbito, a competência do coordenador de departamento para diagnosticar 

necessidades de formação revela-se de difícil operacionalização e resulta, 

frequentemente, num elenco de “necessidades” tipo  pronto-a-vestir modelo único, em 

que a procura se pretende conciliar com a oferta. Acresce a este cenário as 

(in)capacidades de comunicação entre os vários parceiros implicados, como sejam o 

Conselho Pedagógico ou o Centro de Formação a que cada escola pertence. 

Urge, pois, reinventar a formação, centrada no sujeito e no seu saber de 

experiência feito, na singularidade do contexto da sua acção, isto é, passar para “um 

registo centrado na análise dos adquiridos”, para que não se corra o risco de 

transformar os professores “cada vez mais (em) trabalhadores estudantes em que o 

estudo tende a entrar em conflito com o investimento profissional” (Canário, 1999: 14). 

De algum modo, o enquadramento da formação – epistemológico e jurídico - 

permite colocarmo-nos na esteira dessa reinvenção, na medida em que ela surge 

perspectivada como “movimento de deslocalização (...) de fora para dentro da escola, 

correspondendo, neste plano, ao discurso da autonomia das escolas e da 

descentralização e territorialização das políticas educativas” (Nóvoa, 1999: 3). 

 Também neste âmbito se considera pertinente e oportuno compreender os 

mecanismos que a escola utiliza para diagnosticar necessidades de formação (como se 

movimenta de dentro para fora), que estratégias promove para atender às necessidades 

sentidas, em síntese, como aproveita as margens de liberdade proporcionadas pelo 

regime de autonomia para “reconfigurar” a formação profissional dos professores. 

 No ponto seguinte continuaremos a reflectir sobre essa temática, alargando a 

questão da autonomia à configuração dos  órgãos de administração e gestão da escola. 

  

 



 
 4.  A aprendizagem da escola: novas competências na esfera da “autonomia” 

 
 
 

Os atrasos estruturais, as assimetrias de crescimento e de desenvolvimento, as 

especificidades regionais e locais, em suma o conflito crescente entre as pressões sociais 

e o papel e a missão da escola, são apenas  alguns dos factores que, genericamente, se 

avançam para explicar a emergência de um modelo de administração e gestão da escola 

mais descentralizado, orientado para a partilha de poderes e de centros de decisão, 

simultaneamente mais responsabilizado pela definição dos seus objectivos educativos e 

que hasteou a sua última bandeira com a  publicação do Decreto - Lei 115-A/98. 

Conhecido pelo modelo de autonomia do estabelecimento de ensino, este decreto  veio 

dotar a escola, no entender dos que o conceberam, das margens de liberdade necessárias 

à concepção, implementação e avaliação de um verdadeiro projecto de educação, 

ajustado à especificidade de cada contexto educativo, como se afirma na nota 

introdutória: “trata-se de favorecer decisivamente a dimensão local das políticas 

educativas e a partilha das responsabilidades” e colmatar, por essa via, um défice de 

participação e a insatisfação em parte resultante da aplicação dos modelos anteriores 

(Decreto – Lei 735-A/74 de 21 de Dezembro; Decreto - Lei 769-A/76 de 23 de Outubro; 

Decreto - Lei 43/89 de 3 de Fevereiro e  Decreto-Lei 172/91 de 10 de Maio). 

 Do discurso reformista com preocupações autonómicas sobressai periodicamente 

uma semântica de acordos, pactos, alianças. Esse discurso exprime, em certa medida, 

os (des)equilíbrios em construção. São, por excelência, períodos de (re)conciliação, em 

que a lógica do bem comum e da justiça parece prevalecer sobre as lógicas burocráticas. 

Nesses períodos eclode, não raras vezes, uma polifonia de  análises e pareceres  que 

geram frequentemente “grande ambiguidade no que se refere ao que se entende por 

autonomia, aos contextos teóricos e à pragmática das finalidades do debate em curso” 

(Afonso, N., 1999: 45).  

  A avaliação dos “desvios e aprofundamentos”  (Cunha, 1997) ao modelo de 

autonomia (nas suas diferentes versões) nos princípios que lhe subjazem, nas 

finalidades para que aponta e nos actores que pretende envolver democraticamente, 

pode resultar na constatação de um “confronto” em que “a cultura presente contamina a 

reforma, desviando- lhe as suas linhas de força no sentido dos hábitos enraizados do 

passado, «deformando», portanto, essa reforma; ou a cultura presente aprofunda a 



reforma, adaptando os elementos mais rígidos da sua concepção teórica às realidades 

sempre mutáveis da realidade” (ibid: 241) 

Ainda assim, o conceito de autonomia deve entender-se como o “poder” que a 

administração reconhece à escola, para tomar decisões nos “domínios estratégico, 

pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do seu projecto 

educativo em função das competências e dos meios que lhe estão consignados” (art.3º, 

ponto 1, Decreto - Lei 115-A) para melhorar a qualidade educativa do serviço que 

presta. 

  As competências  cometidas aos diferentes órgãos de administração e gestão  

(agentes estratégicos da autonomia) previstas no Decreto - Lei 115-A/98 e fixadas no 

Decreto- Regulamentar nº 10/99 não inviabilizam a possibilidade de as escolas, no 

âmbito dos seus regulamentos internos e dos regimentos dos diferentes órgãos, 

aduzirem outras mais consentâneas com as orientações da sua política educativa local e 

a especificidade do seu projecto educativo a partir do diagnóstico das necessidades 

formativas dos professores e dos objectivos definidos para a sua missão, como se pode 

ler na introdução do Decreto - Lei 115: “A autonomia e a descentralização constituem 

aspectos fundamentais de uma nova organização de educação, com o objectivo de 

concretizar na vida da escola a democratização, a igualdade de oportunidades e a 

qualidade do serviço público de educação”, dito de outro modo, aos poderes que a 

administração consagra à escola poderá esta anexar outros aproveitando as margens de 

liberdade assim delineadas para concretizar a política educativa que o seu projecto  

postula. 

   É sabido, contudo, que uma autonomia decretada não corresponde a uma 

autonomia vivenciada na práxis quotidiana de cada escola. A tradição fortemente 

centralizadora da nossa educação, a persistência dos comportamentos próprios de 

modelos de tipo burocrático, a massificação, as rotinas, os interesses corporativos e as 

sucessivas reformas constituem, entre outros factores, obstáculos a uma autonomia que 

se quer desejada e construída por todos sobretudo, quando assumimos que: 

 

 

 “a autonomia das escolas deve (...) ser encarada como instrumental em relação aos 

objectivos profundos da educação escolar. Se no fim deste esforço todo não houver uma 

melhoria da educação concreta oferecida nas salas de aula e nos outros espaços 



educativos às crianças, adolescentes e jovens, todo este esforço se torna, de facto, inútil” 

(Formosinho et al., 2000: 98). 

 

Por outro lado, como esclarece Barroso “não existe verdadeiramente uma 

autonomia decretada” porquanto  a autonomia resulta das dinâmicas que se criam entre 

os diferentes actores de uma escola. Por isso conclui que  

 

“o que se pode decretar são as normas e as regras formais que regulam a 

partilha de poderes e a distribuição de competências entre os diferentes níveis de 

administração, incluindo o estabelecimento de ensino. Essas normas podem favorecer 

ou dificultar a “autonomia da escola”, mas são,  só por si (como a experiência o 

demonstra todos os dias), incapazes de a criar ou a destruir” (1996: 186). 

 

O faseamento do processo de implementação do regime de autonomia (e 

avaliação) indicia que nem a mudança nem a inovação indispensáveis à construção da 

escola de qualidade que as políticas educativas reconhecem, os professores reclamam, 

as comunidades desejam e os investigadores analisam, se conquistam apenas pela via 

jurídica e política. Foram, de facto, os investigadores que em muito contribuíram  para 

que o regime de autonomia tal como o Decreto - Lei 115-A/98 o configura viesse a 

lume, na sequência de inúmeros estudos sobre a organização escolar, as questões de 

poder e de liderança a  ela associadas, isto é, as questões de gestão e de direcção 

longamente debatidas no seio da Comissão da Reforma Educativa.  Sobressai desses 

estudos a necessidade de sobrepor os critérios pedagógicos e científicos aos 

administrativos como elemento sine qua non conducente a  uma escola de qualidade que 

valorize as culturas e as ident idades locais e nacionais nas interdependências que 

recriam e acordam. Da publicação do Decreto-Lei 43/89 de 3 de Fevereiro à publicação 

do Decreto - Lei 115-A/98 de 4 de Maio, percorreram as escolas portuguesas uma 

trajectória de aprendizagens encetando práticas diferenciadas de gestão e de 

administração que lhes permitiram ensaiar experiências curriculares diferenciadas, 

projectos de investigação e de investigação acção mais de acordo com as expectativas 

sociais locais, modalidades de associação e de participação na vida comunitária 

verdadeiramente significativos para os que lhe dão rosto e voz. Esta trajectória foi 

coadjuvada por toda uma política de incentivos  “ao reforço da autonomia das escolas” 

como sejam o Programa Educação para todos - PEPT 2000, Programa de Educação 



Intercultural, Projecto de Escolas Isoladas, e tantos outros. Contudo, foi igualmente 

emergindo um conjunto de críticas (reforçadas outras já enunciadas) de onde se destaca 

a da desresponsabilização do Estado relativamente ao sistema público de ensino, a 

subversão dos concursos e o incentivo ao clientelismo (Formosinho et al., 2000). 

Barroso apresenta mesmo uma tipologia das críticas  à  legislação que configura  

a autonomia, a saber: politicamente perversa, sociologicamente ingénua, 

administrativamente maquiavélica, racionalmente incoerente, pragmaticamente 

desfasada da realidade. Enuncia, depois,  as teses que, segundo crê, explicam em parte 

esta profusão de acusações. Refere que as questões ligadas ao reforço da autonomia das 

escolas devem ser enquadradas num movimento político mais vasto de regulação e 

administração da escola pública; argumenta que o processo derivou do confronto de 

várias lógicas: estatal, de mercado, corporativa e comunitária, acrescentando que esse 

confronto marcou não apenas o teor da legislação mas também o modo como as escolas 

se apropriam dela; finalmente remete-nos para o problema político, concretamente para 

as políticas de alianças que a administração central e os diversos agentes envolvidos 

forem capazes de protagonizar. Conclui então que  "apesar de não existir ainda uma 

investigação aprofundada sobre este processo, existem várias evidências do conflito de 

racionalidades que gerou e do complexo jogo de interesses, negociações, acordos e 

compromissos que estiveram subjacentes à tomada de decisão final” (1999a: 10-18). 

  Por outro lado, regista-se que a “gestão democrática” preconizada pelo regime 

de administração e gestão da escola favoreceu a realização de projectos de inovação 

comunitários, proporcionou a implicação e a participação de diversos agentes na 

perseguição da qualidade educativa,  regulando e prestando contas da sua actividade. 

 Retomando e insistindo na comparação de Pedro d’Orey da Cunha, importa 

conhecer, sob a égide deste regime,  o modo como se cruzam as “culturas”, ou seja, 

identificar zonas de “contaminação” – a nível organizacional- em que “os hábitos do 

passado” podem inibir a inovação educacional  e/ou zonas de “aprofundamento”, isto é, 

as formas que a escola encontrou (nos interstícios de liberdade que o documento legal 

prevê) para promover tempos, espaços e sentidos próprios a um debate promotor de 

mudança. Por isso se afigura relevante indagar das expectativas dos professores  

relativamente aos esquemas organizacionais que o regime de autonomia potenciou e que 

estruturam a sua acção educativa, os níveis de satisfação quanto às dinâmicas e 

modalidades de cooperação  que se desenvolvem no seu seio e ainda a importância que 



atribuem aos coordenadores de departamento como figuras estratégicas no universo de 

decisões e tomadas de posição a nível de gestão intermédia. 

Em todo o caso, observando o processo de autonomia, “o que está, realmente em 

jogo, neste domínio da gestão local da educação e do reforço da autonomia das escolas 

(...) é a redistribuição de papéis entre o Estado, os profissionais (professores), e as 

famílias dos alunos (cidadãos/consumidores)”(Barroso, 1999a :20). No cerne desta 

redistribuição jogam-se múltiplas lógicas  e interesses, como se tem vindo a salientar, 

embora a figura tutelar e omnipresente do Estado sirva ainda de sublimação à quota 

parte de inoperância e ineficácia do poder local. 

 Na escultura organizacional esculpida pelo Regime de Autonomia destacam-se 

os departamentos curriculares (Despacho nº 27/ME/93 de 23 de Dezembro; Decreto - 

Lei 115-A/98, cap. IV art 35º) que surgem definidos na lei como um esquema 

organizativo propício à consecução das seguintes finalidades: 

“O reforço da articulação curricular na aplicação dos planos de estudo definidos a nível 

nacional, bem como o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa da 

escola; a organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades de turma ou de 

grupo de alunos; a coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso” (...). 

 Para impulsionar esta filosofia curricular são definidas no Decreto -

Regulamentar 10/99  as competências do coordenador do departamento curricular, que 

nos propomos analisar mais de perto e de forma mais significativa, se as compararmos 

com as competências do delegado de grupo, sub-grupo, disciplina ou especialidade, 

constantes do Despacho 8/SERE/89, que surge como “um regulamento provisório” e 

que “define as regras da composição e funcionamento dos conselhos pedagógicos e dos 

seus órgãos de apoio nas escolas preparatórias, preparatórias e secundárias e 

secundárias” (Desp. 8/SERE/89- introdução). Este documento deriva da necessidade de 

assegurar o funcionamento interno das escolas, agitado pela publicação do Decreto - 

Lei 43/89 que estabelece os princípios da autonomia. Para uma melhor explicitação do 

evoluir do processo, na Figura 1 transcrevem-se as competências do delegado de grupo, 

sub-grupo, disciplina ou especialidade definidas no Desp. 8/SERE/89 (A) e as 

competências do coordenador de departamento curricular como surgem no Decreto - 

Regulamentar 10/99 (B): 

 

 

 



A) Competências do delegado de grupo, 

subgrupo, disciplina ou especialidade - 

Desp.8/SERE/89, II, ponto 22 

B) Competências do coordenador de 

departamento curricular – Decreto-

Regulamentar 10/99 de 21 de Julho-art.5º 

22.1. Estimular a criação de condições que 

favoreçam a formação contínua e apoiar os 

professores menos experientes; 

22.2. Coordenar a planificação das actividades 

pedagógicas e promover a troca de experiências e a 

coordenação entre os professores do grupo. 

22.3. Assegurar a participação do grupo na análise e 

crítica da orientação pedagógica; 

22.4. Orientar directamente o professor em 

profissionalização, na área da concepção e 

realização do projecto de formação e acção 

pedagógica, em articulação com a instituição de 

ensino superior, bem como elaborar proposta 

fundamentada da sua avaliação, 

22.4.1 esta competência, nos termos da lei, pode ser 

desempenhada por um professor substituto 

designado pelo conselho pedagógico. 

 

2-a) Promover a troca de experiências e a 

cooperação entre todos os docentes que integram o 

o departamento curricular; 

b) Assegurar a cooperação das orientações 

curriculares e dos programas de estudo, 

promovendo a adequação dos seus objectivos e 

conteúdos à situação concreta da escola ou do 

agrupamento de escolas; 

c) Promover a articulação com outras estruturas ou 

serviços da escola ou do agrupamento de escolas, 

com vista ao desenvolvimento de estratégias de 

diferenciação pedagógica; 

d) Propor ao conselho pedagógico o 

desenvolvimento de componentes curriculares 

locais e a adopção de medidas destinadas a 

melhorar as aprendizagens dos alunos; 

e) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação dos instrumentos de autonomia da escola 

ou do agrupamento de escolas; 

f) Promover a realização de actividades de 

investigação, reflexão e de estudo, visando a 

melhoria da qualidade das práticas educativas; 

g) Apresentar à direcção executiva um relatório 

crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

 

Figura 1: competências do delegado de grupo (Despacho 8/SERE/89) e competências do coordenador de 

departamento curricular (Decreto Regulamentar 10/99)  

 

 Uma década medeia entre as duas publicações e marca o evoluir da escola sob a 

aplicação destes normativos. O tempo de debate e de aprofundamento da autonomia das 

escolas é essencialmente matizado pela “necessidade de serem encontradas estratégias 

locais para as causas educativas, sejam elas nacionais ou locais” (Formosinho et al., 

2000:20). Da análise comparativa dos dois enunciados ressalta uma 

(re)conceptualização / reenquadramento da formação de professores que prefigura  a 

formação contínua ligada ao desenvolvimento dos contextos. Compreende-se o papel 



interventivo (mesodecisor) que o coordenador de departamento pode ter no sentido de 

“promover actividades de investigação, reflexão e de estudo”, por outras palavras, 

promover a reflexão centrada na teoria prática dos professores, qualquer que seja o ciclo 

da carreira em que se encontrem (desaparece o conceito de professor menos experiente) 

e na diversidade dos contextos, transitando-se de um registo de “troca de experiências” 

para um registo de promoção da investigação, sustentada pelo conceito de professor-

investigador. O coordenador de departamento surge, deste modo, perspectivado como 

uma figura de proa para uma formação contínua que encontra na escola o seu epicentro 

formador, e nesta linha de pensamento reforça-se o papel que a “formação especializada 

em formação de professores ou supervisão” pode representar para o exercício do cargo, 

como se sublinhou anteriormente. Por outro lado, constata-se que os ensaios 

relativamente aos modelos de formação inicial e que levaram à acumulação de funções 

por parte do delegado de disciplina (encontrou-se por essa via uma forma de solucionar 

problemas de  desqualificação para o exercício da profissão a que já fizemos referência, 

em consequência da expansão quantitativa do ensino) encontraram uma fórmula mais 

ajustada (nomeadamente na modalidade de estágio integrado). 

 Mas parece-nos ser também em matéria curricular de cooperação  pedagógico-

didáctica que as mudanças (“decretadas”) são evidentes. É notória a margem de 

liberdade de que o coordenador pode dispor a nível de flexibilização curricular, a nível 

de diferenciação pedagógica tendo como finalidade expressa e confessa a melhoria da 

aprendizagem dos alunos. Este cenário  deriva, em boa parte,  do seu posicionamento 

estratégico em termos de liderança, isto é, da sua vontade e da sua actuação. Verifica-se 

ainda relativamente ao enunciado da coluna A) [1989] um quadro conceptual (de 

formação, de liderança, de currículo) mais consentâneo com uma matriz de 

racionalidade técnica, instrumental (o delegado de grupo assegura a implicação de 

todos os actores), que se distingue do proposto no documento B) [1999] ancorado ao 

primado da reflexibilidade, da co-construção do conhecimento, que pode favorecer a 

articulação entre os processos de desenvolvimento do professor e os da organização - 

escola (o coordenador de departamento promove, propõe). Desta forma se compreende 

o reforço de uma política de prestação de contas baseada na co-responsabilização de 

todos os intervenientes, levada a cabo, neste caso, pelos coordenadores (esta observação 

decorre também do facto de as competências entre órgãos de topo - administração - e 

órgãos de gestão intermédia - gestão- estarem  claramente definidas e separadas). É 

neste espaço que a supervisão como estratégia de formação ao serviço de uma formação 



de professores centrada no contexto de exercício da actividade e na epistemologia da 

prática nos parece que pode ser exercida pelo coordenador de departamento. 

    

 Reposicionando a reflexão na articulação de competências entre os órgãos de 

administração e gestão da escola, uma outra vertente pode ainda ser introduzida: as 

finalidades que estiveram na origem da organização em departamentos curriculares 

(promover uma articulação curricular mais integrada promotora do desenvolvimento de 

competências  transversais) terão permanecido como referenciais primeiros na 

constituição dos departamentos? Que lógicas outras – colegiais, corporativas, em suma 

de poder – podem estar entrosadas nesse processo? E, nesse caso, favorecerão ou 

inibirão a consecução dos objectivos em epígrafe? Qual o impulso que esta 

configuração organizacional veio trazer ao debate pedagógico - didáctico, referencial 

científico da “articulação curricular”? 

  Do grau de envolvimento dos professores relativamente ao processo 

organizativo que resulta na constituição dos departamentos curriculares, da eficácia que 

lhe reconhecem, dos critérios que definem para a sua configuração e do grau de 

importância que lhe atribuem para a consecução de um projecto comum depende, em 

larga medida, o sucesso do próprio modelo e, concomitantemente, boa parte do sucesso 

de cada escola. Ao procurarmos compreender as dinâmicas e as culturas que se 

desenvolvem no seio dos departamentos curriculares de línguas, as práticas 

(colaborativas) que  neles se (re)configuram, estaremos  a questionar as formas de 

colegialidade pelas quais flui e se constrói (também) o saber profissional dos 

professores,  pressupondo que a colaboração e a colegialidade impulsionam o 

desenvolvimento das escolas e o dos professores. (Hargreaves, 1998; ver ainda o ponto 

anterior). Todavia, importa igualmente compreender em que medida uma cultura 

partilhada e assente nas crenças, nos valores e nas teorias privadas dos diversos actores 

pode ser enviesada, isto é, pode promover relações balcanizadas  ou de colegialidade 

artificial (id :213). Isto, se a organização em departamentos for entendida como um 

sistema obrigatório de planificação em colaboração, ou seja, se não for considerada 

pelos profissionais como necessária ao desenvolvimento de um novo tipo de 

comunicação, de planificação e de acção. 

Construir conhecimento nesta área, significa, também, para nós impulsionar o 

auto-conhecimento de uma escola,  numa linha de investigação antecipada por alguns 

autores, no sentido de percebermos como vai ser a educação e, concretamente, como 



funcionarão as Escolas Secundárias, remetendo-nos assim para o nível meso e os seus  

actores. Segundo estes autores (Nóvoa, 1991, Formosinho et al, 2000) a importância da 

tomada de decisão a este nível deriva de vários factores: do tempo que os decisores 

intermédios permanecem nos cargos (geralmente mais longo); das iniciativas e das 

decisões que nele se tomam, que nele se geram; da implementação e concretização das 

políticas educativas e finalmente dos fenómenos de liderança que nele ocorrem. 

Reflectem, em várias oportunidades,  sobre a importância da “formação especializada” 

para o exercício de funções que “já são altamente especializadas” (Formosinho, 2000) 

que os professores são chamados a desempenhar na escola de massas. A questão da 

formação, mais concretamente da formação especializada para o exercício de novas 

funções deve, pois, problematizar-se na intersecção das diversas vertentes: os 

mecanismos de comunicação que os diferentes órgãos de gestão intermédia adoptam 

entre si, as estratégias delineadas para tomar decisões, o grau de implicação dos actores 

nos processos de discussão e de negociação. O conhecimento das subculturas de escola 

poderá impulsionar a compreensão da cultura de escola, mais especificamente, da 

cultura organizacional da escola, e,  nessa medida, questionar o contributo da formação 

especializada e seu impacte nas formas de planeamento do trabalho escolar, na 

colegialidade e nas formas de colaboração entre professores.   

 A reflexão sobre formação especializada, formação centrada nos contextos de 

exercício da actividade profissional parece-nos indissociável de uma outra, que a regula 

e integra: a reflexão sobre supervisão, como estratégia ao serviço do desenvolvimento 

pessoal e profissional do professor no quadro conceptual da formação ao longo da vida. 

É nosso propósito partilhar nestas páginas os resultados dessa (meta)reflexão - pessoal, 

inacabada, talvez até non-standart, como lhe chama Sá-Chaves (2000). 

 

 

 

5. Poder e democratização da supervisão na escola que aprende  

 

  

Neste ponto procuraremos analisar o contributo que a supervisão pode trazer à 

formação centrada na escola. Entronca, esta abordagem, no pressuposto de que o 

exercício de supervisão constitui uma estratégia que favorece o desenvolvimento 

profissional dos professores a nível da formação contextualizada, que essa formação 



“valoriza os adquiridos” e contribui, também por essa via, para configurar uma escola 

como qualificante e aprendente.  

O enfoque desta abordagem incide na figura dos coordenadores de 

departamentos curriculares, isto é, nos professores a quem a administração central 

atribui funções de supervisão a nível pedagógico-didáctico, do currículo, da formação 

de professores (cf. Decreto-Regulamentar 10/99), ressaltando o contributo que a 

formação especializada pode trazer a estes profissionais. Legitima-se, assim, uma 

investigação que procura conhecer as crenças, as teorias e as representações destes 

gestores intermédios, estrategicamente colocados para fomentar o debate sobre políticas 

educativas (linguísticas e outras) e vocação da escola para o desenvolvimento de uma 

competência plurilingue e intercultural e, de acordo com as redes de comunicação que 

estimulam, compreender como se posicionam relativamente à mudança e à construção 

de uma escola de qualidade.   

É precisamente em tempo de mudança que urge dar vez e voz à supervisão 

(interna ou externa à escola), processo de acompanhamento e de ajuda para ultrapassar 

os conflitos e os constrangimentos que a inovação e a mudança sempre acarretam 

consigo (Alonso, 1998). Delinearemos esta abordagem pelas lógicas do poder e da 

autoridade, da democratização das relações interpessoais e da comunicação que se 

estabelece entre profissionais/pessoas, considerando que o pensamento e o discurso, as 

práticas e os contextos sociais e organizativos (Alonso, 1998: 195)  são, por essa via,  

indelevelmente afectados. 

O Conselho da Europa declarou o ano de 1996 como o ano internacional da 

formação ao longo da vida. Para nós, professores num espaço comunitário, essa decisão 

redimensiona o próprio conceito de formação e de desenvolvimento, e sustenta 

modalidades e estilos de supervisão que se entendem como peças integrantes dessa 

formação e do desenvolvimento do professor.  De facto, uma tal preocupação assim 

manifestada pela comunidade não deve surgir indissociada das teorias 

desenvolvimentistas do adulto,  devendo ancorar-se igualmente às profundas mudanças 

no mundo do trabalho e à reconceptualização do capital humano na pós-modernidade. 

 Uma breve revisitação do passado remete-nos para uma concepção de formação 

inicial como uma formação para toda a vida activa, à qual se afecta uma larga franja da 

classe docente em Portugal, diametralmente oposta à concepção de formação ao longo 

da vida (activa), em que assentam os princípios da formação contínua institucionalizada, 



nas suas diversas modalidades, nomeadamente a que prevê a escola como “centro” 

formador.  

 No quadro das teorias que perspectivam a qualidade e a eficácia do trabalho de 

forma integrada, integramos a figura do supervisor - uma figura chave desse 

desenvolvimento e dessa qualidade. 

 É consabido que o longo processo da Reforma da educação portuguesa alargou 

o campo de acção  do professor para além da fronteira da sala de aula, isto é, do espaço 

por excelência do ensino e da aprendizagem tradicional e institucionalmente 

concebidos. A multiplicidade de papéis que é chamado a desempenhar a par das funções 

que a escola ou o poder central lhe atribuem agigantam incontornavelmente a acção 

deste profissional, na escola, na comunidade e no mundo (referimo-nos concretamente à 

investigação, aos intercâmbios, às missões, aos programas de apoio). Se a expressão 

“turbo-professor” está historicamente datada e a situação que a determinou se ficou a 

dever à massificação do ensino superior em França, não nos causaria estranheza utilizá-

la no universo educativo dos professores portugueses (libertando-a da carga sémica 

negativa que, sobretudo, lhe está adstrita). A semântica dessa expressão remete-nos para 

a ideia de rapidez, pressão, urgência, agilidade entre outras, em todo o caso sobressai a 

ideia de alteração a um ritmo (cf. projecto do Perfil Geral do Desempenho Profissional 

do Educador e dos professores do Ensino Básico e Secundário-2000 que conduziu ao 

Decreto-Lei nº 240/2001 de 30 de Agosto, que elenca as competências do professor).  A 

vertigem do ritmo do mundo que pula e avança não é apenas tópico de eleição de poetas 

e utopistas. Ela compromete de forma especial quem faz da profissão de professor uma 

missão e uma profecia que se cumpre. Também pelo que acabamos de referir nos parece 

decisivo procurar entender a acção daqueles que, na escola, estão particularmente 

responsabilizados pela gestão desse ritmo de vertigem, o tipo de comunicação que 

adoptam, as relações de poder e de autoridade que promovem, o clima e a cultura que 

ajudam a edificar.  

 Se entendermos o exercício da supervisão como um mecanismo indispensável 

ao desenvolvimento pessoal e profissional do professor no sentido de o tornar um 

profissional reflexivo, ao longo da vida, compreende-se a importância de conhecer a 

acção daqueles a quem a escola conferiu funções neste domínio, como se afirmou 

anteriormente. Mais ainda, legitima a nossa pretensão de procurar compreender o que 

pensam e sentem os gestores intermédios - coordenadores de departamentos de línguas - 

na esfera dessa acção supervisiva, bem como o modo como operacionalizam as  



necessidades de formação dos seus pares, ao modelos de comunicação que adoptam e  o 

clima em que se desenvolve a sua actividade; por outro lado, que expectativas e 

sentimentos animam os (demais) professores perante a acção desses gestores. 

O conceito de formação ao longo da vida admite que a ele se cole o de 

supervisão para que esta se possa instituir efectivamente como um contributo 

permanente e sistemático para a acção reflexiva e metareflexiva dos professores. Não 

fará sentido reconceptualizar/reinventar a formação se, concomitantemente, não 

reinventarmos  o conceito de supervisão nas suas vertentes de acompanhamento, 

aconselhamento, inspecção ou mesmo de controlo, ancoradas às vertentes 

administrativa e pedagógica do universo escolar. 

Procuraremos perspectivar neste espaço as tendências que vêm emergindo no 

âmbito da supervisão, cujos mecanismos e modalidades não se confinam apenas aos 

tempos e aos modos da prática pedagógica em formação inicial. De facto, o exercício de 

supervisão é hoje largamente reconhecido como indispensável à promoção da 

excelência educativa e é da acção concertada de todos aqueles que têm 

responsabilidades a esse nível que poderá  efectivar-se uma avaliação das escolas na sua 

múltipla dimensionalidade, com função verdadeiramente formativa e reguladora. A 

supervisão surge assim, como uma estratégia própria à política de prestação de contas 

que se pretende transborde a mancha gráfica da retórica política e se converta em 

acção/reflexão inerente à vida de cada escola. Concorre igualmente para a política de 

partilha de responsabilidades (que o regime de autonomia institucionalizou) e do seu 

exercício, adequado às especificidades de cada contexto poderá resultar uma informação 

mais fidedigna sobre as dinâmicas, as culturas, as expectativas dos professores, os 

estilos de liderança ou a capacidade de projectar e inovar que cada escola for capaz de 

desenvolver. 

  Tratando-se de um exercício recentemente reconhecido pela administração 

central, carece de formação e de acompanhamento adequado para aqueles que o 

praticam. Porém, se tivermos em consideração os processos de recrutamento para o 

desempenho de cargos desta natureza (prática que reflecte o défice de exercício 

democrático a que os idos tempos nos habituaram), em que o critério da 

nomeação/”indicação” se substitui não raras vezes ao da representatividade e da 

competência, poderemos antever um cenário de alguma deriva se as escolas não 

accionarem mecanismos de monitorização da formação destes agentes educativos. 



Se o perfil de competências do professor se alargou à escola (enquanto 

organização) e à comunidade (enquanto comunidade educativa), o do supervisor deverá 

acompanhar necessariamente esta lógica de desempenho e de qualificação. 

Compreende-se, então, que  venha emergindo paulatinamente no discurso político e da 

investigação o binómio qualidade/sustentabilidade da qualidade através de mecanismos 

de supervisão.  

Se é consensual a relevância da supervisão para a formação reflexiva de 

professores (inicial e contínua) que se generalizou entre nós através do pensamento e da 

acção de Alarcão e Tavares (1987), Alarcão (1993, 1994a) entre outros, na linha de 

investigação de Schön e Zeichner, especialmente, é relativamente mais recente o 

exercício de supervisão associado à dimensão ecológica dos contextos. Começa a fazer-

se sentir se a necessidade de não restringir as funções de supervisão à formação 

institucionalizada tal como ela é concebida. Como salienta Alarcão: 

 

“a supervisão de professores deverá proporcionar situações de formação em que a 

experienciação pessoal, situada, ocorrendo em contextos diferentes, com actividades e 

papéis diversificados e acompanhada por uma reflexão fenomenológica, compreensiva 

das percepções obtidas, possibilit[a] as transições ecológicas necessárias ao 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores” (1994a: 32 ). 

 

No âmbito do quadro de reconceptualização da supervisão sobressai a ideia de 

que as funções de supervisão “estão cometidas aos conselhos directivos, às equipas de 

gestão intermédia (...)  às equipas e/ou pessoas que coordenam conselhos científicos e 

pedagógicos, projectos e trabalhos de investigação-acção” (Sá-Chaves, 2000: 125-126). 

A essa reconceptualização não deve ser indiferente a importância das transições 

ecológicas, que ocorrem,  quando a posição do indivíduo se altera em virtude de uma 

modificação no meio ou nos papéis e actividades desenvolvidas (Portugal, 1992: 40), 

que se concretizam na acção dos gestores intermédios. 

Numa visão alargada do conceito de supervisão, Glickman conclui que as 

funções supervisivas são desenvolvidas por todos aqueles que, na escola, são 

directamentemente responsabilizados pela melhoria do ensino e da instrução, ou seja, 

perspectiva o exercício de supervisão  como um mecanismo indispensável à regulação 

da  qualidade do serviço educativo da escola, o que nos permite entroncá-la à formação 

centrada na escola, como se referiu anteriormente e de que o discurso político sobre 



educação começa a dar mostras. Para este autor, a supervisão  “is the function in schools 

that draws together the discrete elements of instructional effectiveness into whole-

school action”, “a link between individual teachers needs and organizational goals so 

that individuals within the school can work toward their vision of what the school 

should be” (1985: 4-5). A supervisão surge assim como o “laço” entre o 

desenvolvimento profissional e o organizacional para dar sentido ao projecto educativo 

da escola. Ao investigar a supervisão numa perspectiva pedagógico-administrativa o 

autor conclui da extrema importância de que se reveste o contexto/ ambiente de 

trabalho, enquanto factor determinante desse desenvolvimento. 

 Alarcão ao fazer uma retrospectiva sobre os cenários de supervisão e 

paradigmas de formação, reitera a sua crença no paradigma reflexivo como o mais 

ajustado à formação contínua, não deixando, contudo,  de alertar para o risco de 

esvaziamento do conceito de reflexão (1994b). Se considerarmos as potencialidades 

formativas dos contextos numa perspectiva integradora de desenvolvimento 

colaborativo, partilhado, reflexivo e metareflexivo na singularidade da sua configuração 

ecológica, então a supervisão poderá ser exercida como contributo para o auto-

conhecimento e para a socialização do professor no contexto do exercício da sua 

actividade de ensinar e aprender. Dessa perspectiva, o supervisor pode reconhecer-se 

como aquele que “procura a «visão sobre», no interesse da função coordenadora e 

articuladora de acções (...) quem estimula oportunidades de discussão colectiva, crítica e 

contextualizada do trabalho” (Rangel, 1998: 147).   

 A acção do supervisor visará a promoção e o estímulo dos vários tipos de 

conhecimento profissional do professor (Schulman,1987; Elbaz, 1988) na sua 

multidimensionalidade, legitimando-se por esta via estilos de supervisão (colaborativos, 

directivos ou outros) que possam propiciar “oportunidades de discussão”, 

nomeadamente sobre a acção pedagógica em sala de aula. Conjugando a vertente 

administrativa e a pedagógica numa esfera de acção privilegiada, a par do conhecimento 

peculiar que detém dos processos, verifica-se que a acção supervisiva poderá ajudar a 

ultrapassar as ilusões de mudança para se converter numa verdadeira estratégia de 

acompanhamento da inovação necessária e indispensável à vertigem do presente que já 

é futuro. Ainda assim, salvaguardando matrizes diferenciadas de enquadramento 

político, jurídico e administrativo da função supervisiva, é certo que a eficácia de uma 

tal acção radica sempre na dimensão pessoal em que assenta, isto é, nas interacções 

relacionais que se geram através dos estilos de supervisão que forem adoptados. 



Nessa medida, o modelo de supervisão defendido por Handal e Lauvas – 

counselling – dedica especial atenção aos aspectos do desenvolvimento profissional dos 

professores e ao modo como estes vão estruturando as suas teorias experienciais, isto é, 

o seu pensamento prático. Reconhecem os autores que o trabalho quotidiano na esfera 

educativa é sistematica e desgastantemente marcado pela necessidade de tomar decisões 

e, mesmo o professor reflexivo não pode  parar a marcha inexorável dos acontecimentos 

para reflectir como desejaria. O que o distingue do académico liberto desta “pressão”, 

traduz-se em saber experiencial (“practical theory”), isto é, “a person’s private, 

integrated but ever-changing system of knowledge, experience and values which is 

relevant to teaching practise at any particular moment” (1987: 9), que inclui a 

experiência pessoal, o conhecimento transmitido/mediado, experiências e estruturas e os 

valores, filosóficos, políticos e éticos do professor. Este constructo deve ser objecto de 

atenção por parte do supervisor, no que toca os factores que afectam essa teoria 

experiencial, como sejam os contextuais, competindo- lhe ajudar o professor a tornar a 

sua “teoria privada” mais consciente e elaborada, através do confronto e do 

aprofundamento da reflexão e explicam como : 

 

" helping the teacher realize what kind of knowledge and values underlie her practise; 

clarifying the reasons and justifications of significance to her; confronting her 

knowledge/values with alternatives outside, or already imbedded ind the practical 

theory; (...) facilitating the teacher’s own identification of internal contradictions and 

conflicts within her own practical theory" (id:17) 

 

Este projecto de acompanhamento que tem como fim último a promoção e a 

sustentabilidade da mudança educativa revela-se ajustado a professores quer em início 

de carreira quer aos que já se encontram em estádios mais avançados dessa carreira. 

Declaram que a estratégia de “counselling” parece particularmente adequada a uma 

actividade eminentemente pautada por regras e regulamentações como é o ensino, em 

que as tensões propendem a revestir contornos de “guerrilha”. Não obstante esta 

constatação, salientam que esta estratégia pode impulsionar o aproveitamento das 

margens de liberdade (“free space”) que sempre existem, apesar da excessiva 

regulamentação a que estão sujeitos. 

Ressalta deste modelo, por um lado a mais valia que a  formação nesta área pode 

trazer ao ensino e à aprendizagem (documentos a elaborar, tipo de comunicação a 



adoptar, fases a ter em consideração); por outro, a ênfase que coloca no tipo de relações 

interpessoais que se estabelecem, ganhando especial pertinência os princípios de 

supervisão a ter em conta: o do inacabamento, o da continuidade, o do efeito 

multiplicador da diversidade (Sá-Chaves, 2000). Quanto ao primeiro, devem os 

professores envolvidos no processo reconhecer as diferenças mútuas como elemento 

indispensável a um ofício em construção; quanto ao segundo, parece consensual que a 

discussão progrida das questões de mais fácil resolução  para  as mais profundas, alvo 

de conflito dissuasor. O comprometimento das partes envolvidas ocorre na sequência da 

necessidade sentida (Handal & Lauvas, 1987). 

 Em síntese, retivemos deste modelo a particular atenção que confere ao 

pensamento prático do professor, às culturas em que se movimenta e o papel do 

supervisor que muitas vezes pode assumir um estilo de confrontação para desbloquear a 

reflexão e encontrar caminhos que conduzam  a uma intervenção fundamentada. 

   Desse ponto de vista, e como adverte Glickman “embora os professores 

privilegiem, em geral, um estilo de colaboração, de descoberta conjunta, de facilitação 

do desenvolvimento e da construção educativa numa perspectiva de reflexão e acção, 

formação e intervenção, diferentes professores revelam preferência pelo estilo directivo, 

de colaboração ou não directivo consoante o seu nível de desenvolvimento pessoal e 

profissional” ( Alarcão, 1994a: 32 referindo Glickman). Não obstante, e apesar dos 

avanços registados a nível da atribuição destas funções ao coordenador de departamento 

curricular, a sala de aula é ainda, para muitos profissionais,  o espaço, por excelência, do 

isolamento e das inquietudes.  E também neste domínio  o exercício da supervisão pode 

ser entendido como um mecanismo indispensável à formação centrada nas escolas, um 

contributo à construção de uma epistemologia da prática. (veja-se García, 1999, pp- 

166-176).  

Nessa medida e para favorecer o exercício da supervisão, em todas as suas 

vertentes, podem as escolas cometer funções aos coordenadores, legitimando uma acção 

que ultrapasse os espaços/tempos de reunião formal e convocada. No âmbito do seu 

regulamento interno e dos regimentos de cada departamento, existe margem de 

liberdade que permite enquadrar formas de colaboração (de parcerias educativas, por 

exemplo) extensivas à sala de aula. 

Interessa-nos no âmbito desta problemática, discutir sobre a importância da 

morfologia organizacional na implicação dos professores na inovação e na mudança, em 

particular, na promoção da Pedagogia Integrada de línguas, conhecer o valor atribuído à 



organização em departamentos como mecanismo que pode favorecer a coordenação do 

trabalho entre professores de línguas. Interessa-nos particularmente aprofundar a 

compreensão da figura do coordenador de departamento, entendido como um 

“supervisor  administrativo” com competências e funções a nível pedagógico - 

didáctico, estrategicamente colocado para promover a reflexão  de forma articulada e 

coordenada sobre o ensino e a aprendizagem das línguas estrangeiras,  em contexto 

escolar. É nossa pretensão compreender as dinâmicas que esta figura pode ajudar a 

estimular, em sede de departamento curricular e na articulação da acção deste órgão 

com as demais estruturas de gestão da escola, para promover uma Pedagogia Integrada. 

Adquire relevância compreender o tipo de coordenação que pratica para aproximar  os 

agentes privilegiados da diversidade linguística e cultural da escola - os professores de 

línguas. Numa época de insucesso a nível de ensino e aprendizagem das línguas em 

contexto escolar nacional esta nossa intenção parece tornar-se mais oportuna. 

 A assunção de que os desenhos organizacionais condicionam a acção do 

professor assenta na crença de que a reflexão sobre a acção é levada a cabo por 

profissionais reflexivos que mobilizam para além da experiência conhecimentos e 

saberes que (re)elaboram criativa e continuadamente, como referem Ghaye e Ghaye: 

“Reflection on practise is not just about learning from experience in a private and 

solitary way, it is about knowledge production that has the potencial to enlighten and 

empower teachers. In this sense it is a creative process”. (1998:3).  

É de um processo de empowerment que se trata, no sentido em que a reflexão 

sobre a configuração dos contextos e as consequências de que se pode revestir no 

planeamento da acção educativa e na própria sala de aula são a vivência das margens de 

liberdade que enquadram o desenvolvimento pessoal,  profissional e organizacional em 

cada contexto específico. 

Na linha do pensamento  de Schön sobre o profissional reflexivo, estes autores 

propõem um modelo de reflections-on-practise (cíclico, flexível, focalizado, holístico)  

como se apresenta na Figura 2: 

 



Figura 2: Reflections on practice (Ghaye & Ghaye, 1998: 7) 

 

É através deste processo que se pode construir o sentido e o significado da 

“acção profissional”, a partir da experiência. A reflexão sobre a acção “dá sentido” ao 

ensino e à aprendizagem na medida em que estimula o auto-conhecimento, faz 

“despertar” para as interacções entre o sujeito e os contextos, fomenta a “partilha de 

experiências”, a colaboração. O carácter cíclico do modelo deve entender-se num 

desenho espiralado, potenciador de novos ciclos. A sua flexibilidade está ligada à 

diversidade de causas que lhe podem dar origem, assim como às estratégias que se 

mobilizam nos itinerários de reflexão. Esta flexibilidade pressupõe, contudo, um “foco” 

e um “rumo” que dependem dos interesses, motivações e expectativas do professor. 

Finalmente, é a natureza holística do modelo que permite a sua operacionalização em 

contextos de “mudança e de incerteza” como é o educativo.  

  A reflexão sobre a prática ( efectuada por professores reflexivos) não está isenta 

de conflitos de poder e de autoridade. Constata-se, nessa linha de análise, que o discurso 

sobre os professores reforça os conceitos de investigação-acção, de professor-

investigador ou de supervisão reflexiva (Nóvoa, 1999). Mas convém ter presente que 

esse mesmo discurso na desocultação que faz da profissão docente expõe muitos dos 

dilemas que a afectam, como sejam o reforço do controlo do Estado que ignora as reais 

condições de trabalho; a responsabilidade pela incapacidade de resposta da escola aos 

desafios da sociedade; a crítica face à crise de valores e virtudes que a escola não 



consegue repor; a instabilidade profissional que origina tensões e crises que são 

conhecidas (id: 213).   

Compreende-se assim que a acção do supervisor esboçada nos contornos difusos 

de poder e de autoridade que o regime de autonomia ocasiona  determinará, em larga 

medida, o equilíbrio instável resultante da confrontação (epistemológica, contextual, 

axiológica) em presença em cada contexto específico.  

 Waite (1999), analisando os aspectos da democratização da supervisão, defende 

que os professores devem ser observados por todos pois só assim se pode conceber o 

seu desenvolvimento pessoal e profissional. Desta perspectiva, acentua que cabe ao 

supervisor (mesmo administrativo) perceber que o ensino não é uma actividade 

científica, dado que põe em jogo não só a inteligência, mas também as emoções, as 

sensações e o senso comum. Por isso propõe a reorganização dos processos de 

comunicação dentro da escola, através do que denomina por dialogic approch (1995, 

1999), abordagem própria das organizações aprendentes, como se deseja para a 

organização escolar, e que permite confrontar a diversidade e a alteridade. 

As questões inerentes à democratização da supervisão surgem, a nosso ver, 

profundamente arreigadas à conflitualidade intrínseca e ao “confronto” que qualquer 

processo de regulação sempre comporta, e às estratégias e mecanismos de 

operacionalização que lhe são próprios (aconselhamento, encorajamento, apoio), 

residindo aí o maior desafio à acção supervisiva. Dito de outro modo, poderemos 

metaforizar a acção do supervisor no “adjuvante” do trapezista, quando este executa o 

seu “número” acrobático. Está lá, sem que as luzes da ribalta sobre ele incidam, 

impulsionando cadenciadamente a corda para que ganhe o ritmo certo, permitindo ao 

trapezista optimizar o seu talento, a sua técnica e as suas competências, para que o 

resultado seja arte e encantamento, mesmo que os “exercícios de treino” possam ter sido 

extenuantes, repetitivos, verdadeiros laboratórios aéreos. 

 

Passemos da metáfora à realidade das questões de poder e de democratização da 

supervisão que decorrem em primeira instância do próprio articulado do Decreto-

Regulamentar nº 10/99 de 21 de Julho  (regulamenta o “exercíc io de funções nos órgãos 

e estruturas de administração e gestão”). Assim, o art. 5 (Coordenação) define que “a 

coordenação de conselhos dos docentes e dos departamentos curriculares é realizada por 

docentes profissionalizados, eleitos de entre os docentes que os integram e que 

possuam, preferencialmente, formação especializada em organização e desenvolvimento 



curricular ou em supervisão pedagógica e formação de formadores”. Emerge deste 

enunciado a importância que o poder central reconhece à formação especializada, 

nomeadamente em supervisão e a opção político-educativa de que esta reverta na 

melhoria da qualidade educativa. As ambiguidades jogam-se, quanto a nós, num outro 

nível, o do modo  - preferencialmente, que pode permitir vislumbrá- las no cruzamento 

de três grandes dimensões: formação/qualificação/capacitação. 

É certo que se pode tratar de uma questão de flexibilidade e de respeito pelas 

dinâmicas locais, mas é de não descurar a hipótese de o modo poder gerar um processo 

de ambivalências e de ambiguidades que neutralizem ou minimizem os efeitos da 

própria acção supervisiva.  

Observando mais de perto as competências cometidas a esta figura, verifica-se 

que elas atravessam diferentes domínios da acção do professor: a formação (diagnóstico 

de necessidades; promoção da troca de experiências, promoção da investigação e da 

reflexão); o currículo (promoção de estratégias de diferenciação pedagógica; 

desenvolvimento da componente curricular local); a gestão (apresentação de relatórios 

para prestar contas;  apresentação de propostas que visem a melhoria da qualidade da 

educação prestada). 

Parece-nos claro que o texto jurídico deriva do conhecimento das tendências e 

da importância da supervisão em ordem a esbater a visão atomista que distingue o nosso 

trabalho escolar. Sobressai deste enunciado o conceito de supervisor como co-construtor 

do conhecimento profissional dos professores, simultaneamente distanciado e presente 

e que tem legitimidade para adoptar as metodologias  mais ajustadas à singularidade do 

seu contexto. 

Ao privilegiar a formação especializada em supervisão como um requisito para o 

exercício do cargo, o poder central reconhece que este tipo de formação propicia 

concepções de educação e de ensino, de escola e de trabalho escolar mais consentâneas 

com a provisoriedade do conhecimento e da acção docentes. Mais ainda, reconhecendo 

ao coordenador (supervisor) um estatuto de “parceiro” político estratégico, pela  (sobre) 

“visão” abrangente, integradora, sistemática que detém, legitima modelos de 

comunicação - horizontais e verticais- constantemente renovados e reinventados. 

Cumprindo a sua missão, deve o coordenador proceder a um acompanhamento 

do “trabalho diário” dos professores do seu departamento (relações interpessoais 

horizontais), mas, simultaneamente,  articular (verticalmente) o conhecimento sobre 

esse trabalho com as decisões e concepções educativas dos outros órgãos com que é 



chamado a cooperar, missão espinhosa, que Fernandes define assim: “na escola, além de 

tudo, ele vive o conflito de, ao mesmo tempo ser professor e coordenador; ligar-se ao 

diretor, assessorando-o no cumprimento de tarefas administrativo-burocráticas de que 

esse se ocupa e ao professor, que dele espera “receitas milagrosas” para seu fazer 

pedagógico” (1998: 117). 

Na abordagem que faz sobre a ambivalência que pode girar em torno da acção 

do supervisor, a mesma autora salienta (reportando-se ao caso brasileiro, mas que neste 

particular se pode comparar ao nosso) que a formação especializada para o exercício da 

supervisão pode revelar-se totalmente inoperante se o supervisor desvalorizar o saber 

da prática, da reflexão sobre o cotidiano da sua acção (id: 114), isto porque, como 

argumenta, “não existe em supervisão educacional um «saber acumulado», como em 

outros ramos do conhecimento, que possa ser transmitido, formando e preparando 

profissionais competentes” (id: 115). Se confrontarmos esta conclusão com o facto de a 

função diária do supervisor propender para fomentar a desconstrução e a análise (pelo 

desafio, pelo confronto, pela reflexão), e por essa via, ser germe de desconforto, 

insegurança e dúvida, compreende-se, então, que à linha de água possam emergir 

silhuetas de desconfiança. 

Se o impacto da formação especializada em supervisão na qualidade da 

educação escolar pode constituir-se como objecto de algum dissenso entre os 

investigadores, contrapomos as potencialidades de que se reveste no processo de 

desenvolvimento do professor. Impõe-se, por isso, observar que estratégias e 

modalidades podem ser adoptadas, colocando no horizonte dessa opção as diversas 

fases de desenvolvimento pessoal e profissional que, na unidade de um espaço 

educativo, marcam a diversidade das crenças e das teorias pessoais, sem perder de vista 

os estilos individuais a que já aludimos.  

 Um número substancial de modelos teóricos povoa já a literatura nesta área, 

com especial incidência para a supervisão de professores em formação inicial.  Alguns 

destes modelos poderão ser adoptados a nível de formação centrada na escola, 

supervisionada pelo coordenador de departamento, co-construtor da formação assim 

definida. Os estudos que enfatizam a cultura organizacional das escolas e das dinâmicas 

que lhes são próprias indiciam a correlação entre essa cultura e a apetência dos 

professores para “aceitar ou rejeitar a supervisão” , como refere Alonso. Esta autora, 

baseando-se em estudos efectuados adianta que “a supervisão em contextos de formação 

contínua deve ser desenvolvida numa perspectiva de «colaboração organizacionalmente 



induzida» a partir de dentro, única forma que propicia o envolvimento activo e 

autónomo dos professores no processo de supervisão, seja ela realizada entre colegas 

(coaching; peer coaching), seja com o recurso a especialistas em supervisão” (1998: 

225). 

Também Rui Santiago (2001) faz referência a um conjunto de “condições 

organizacionais” que são entendidas como “estilos” que a escola adopta para se 

relacionar com a comunidade, para resolver problemas, para capitalizar experiência e 

que sustentam a aprendizagem organizacional. Essas “condições organizacionais” são 

ilustradas na figura que se segue, onde se põe  em relevo a correlação que mantêm com 

a supervisão: 

Figura 3: Condições de aprendizagem organizacional da escola (Fonte: Santiago, 2001:35)  

 

É óbvio que a pessoa do supervisor não se pode constituir como objecto de 

regulamentação. Mas reconhece-se que  a pessoa (aqui também e sempre persona- 

máscara, porque de um jogo social de actores se trata) que estabelece relações 

interpessoais a nível supervisivo concorre para o êxito/inêxito do processo. Como 

oportunamente esclarece Tavares: 

 



 “continuou-se demasiado tempo ligado à lógica dos diferentes campos disciplinares 

em compartimentos estanques e na manutenção de lugares de poder por parte de 

professores que ainda acreditam nisso. Avançou-se muito pouco na ligação dos 

diferentes conteúdos inter e transdisciplinares e na formação de equipes docentes e de 

investigação para tornar esses projectos fiáveis e de possível realização” (1997: 92). 

 

 Mais do que das funções, das competências ou dos papéis a desempenhar, é das 

pessoas e das relações interpessoais, que dependem também as formas de  colaboração. 

 As convicções do passado associadas às relações interpessoais que se 

desenvolvem no seio de um esquema organizacional “imposto” (?) constituem, para nós 

o “nó górdio” do exercício da supervisão no âmbito dos departamentos curriculares, 

mesmo porque “o trabalho do supervisor, centrado na acção do professor, não pode ser 

confundido com assessoria ou consultoria, por ser um trabalho que requer envolvimento 

e comprometimento" (Medina, 1998: 31).  

Pelo que se referiu pode induzir-se da complexidade compósita do perfil deste 

líder. A sua acção formal encontra-se regulamentada, mas o espaço da pessoalidade 

permanece em aberto, buscando contornos/esboços de configuração, desejando-se que a 

pessoa que o vivifica se apresente como “um líder (reconhecido pela competência, pela 

identificação com os interesses colectivos) que mobiliza, que dinamiza encontros para 

discussão e atualização teórica das práticas” (Rangel, 1998:149). Um líder e uma 

pessoa, capaz de desenvolver relações interpessoais autênticas, assimétricas, de ajuda, 

recíprocas e verdadeiras (Tavares, 1997, 2001) É neste perfil de coordenador 

(supervisor) que concebemos o debate sobre Pedagogia Integrada, potencialidades e 

limites e a convocação de quadros conceptuais que favoreçam a sua operacionalização. 

Todavia, como demonstram inúmeros estudos sobre a vida dos professores, o 

momento da formação inicial perdura como um marco referencial e à sua representação 

simbólica pode estar ligada a figura do formador/supervisor. Neste sentido, e no 

universo simbólico a que nos referimos, é legítimo repensar a força (dissuasora e/ou 

persuasora) que os professores podem sentir perante a figura do coordenador/supervisor, 

projectando nele mitos do passado, fantasmas do futuro, em todo o caso, crenças 

profundas. Ganham, então, maior relevância as questões de poder e de liderança a que 

nos referimos, as tensões e sinergias vivenciadas em estádios outros da carreira, 

tornando intrinseca e potencialmente mais complexo o exercício da supervisão. A este 

propósito,  adverte Alarcão  “a maior qualidade de um professor é a sabedoria no 



sentido de wisdom, feita de flexibilidade e de bom senso para perceber a oportunidade 

das decisões a tomar. A introdução de metodologias de formação reflexiva a nível dos 

alunos e dos professores tem de ser progressiva e atender à maturidade dos sujeitos 

envolvidos” (1996:187). Ao conceito de wisdom apraz-nos associar um outro, o de 

sagesse. Dificilmente encontraremos na nossa língua um equivalente que não perca 

valor sémico, facto que já de si explica um pouco da nossa identidade. Talvez por esse 

motivo, a mesma autora enfatize em diferentes lugares e oportunidades a artistry 

(conceito angular no pensamento de D. Schön e para o qual , e à semelhança do caso 

anterior, não encontra equivalente na língua portuguesa) como uma macro competência 

que envolve todas as dimensões do conhecimento profissional do professor, e se torna 

única e singular, em função da wisdom/sagesse com que cada um de nós for capaz de 

construir as suas relações interpessoais, os seus afectos. 

Os afectos dificilmente se aprisionam em laboratórios de teorização. Como os 

golfinhos, mal lançam a cabeça a descoberto, voltam a mergulhar nas águas do oceano  

(apropriamo-nos da metáfora de A.Artaud). Por tal crença, sustentamos que desejar 

compreender o que pensam e sentem os professores dos departamentos de línguas sobre 

a figura do coordenador/supervisor mais não reverterá do que numa aproximação ao seu 

sentir, porventura ao desejar .  

 Se os afectos podem esgueirar-se pelas margens dos quadros conceptuais, o 

mesmo não se passa com as metodologias  de formação reflexiva, algumas por nós já 

fugazmente revisitadas. (cf. Handal & Lauvas, 1987; Glickman,1992; Waite, 1995; 

1999; Ghaye & Ghaye, 1998.) ou ainda Goldhammer (1980) que elabora um modelo 

estruturado em cinco fases, bastante divulgado a nível de formação inicial. Em todos os 

modelos se apontam estratégias que ajudem os professores no seu desenvolvimento e 

melhorem a qualidade do ensino que praticam em sala de aula. 

  Hoje que já sabemos que Descartes “errou”, Damásio ensina-nos como e por que 

é que as emoções estão ligadas “às ideias, aos valores, aos princípios e aos juízos 

complexos que só os seres humanos podem ter” (2000: 55). Sem presumirmos 

referenciar  neste espaço a sua investigação, retemos a importância do “conhecimento 

de si”, procurando não perder de vista que “ é através dos sentimentos, que são dirigidos 

para o interior e são privados, que as emoções, que são dirigidas para o exterior e são 

públicas, iniciam o seu impacto na mente. Mas o impacto completo e duradouro dos 

sentimentos exige também a consciência, pois só com o advento do sentido do si podem 

os sentimentos tornar-se conhecidos do indivíduo que os experimenta”(id: 56). 



  Talvez que os estudos neurobiológicos possam iluminar, também, a 

formação/supervisão de professores   reflexivos. Por esse prisma reavaliaremos muito 

do que já se defendeu sobre os afectos, os graus de envolvimento de cada pessoa  em 

cada projecto. Reavaliaremos ainda as culturas dos professores e nesse contexto o 

sentido que fará perspectivar o supervisor como um agente cultural (Waite, 1995).  

Se ao quadro teórico da supervisão interessa particularmente a dimensão dos 

afectos e das emoções, isto é, o auto conhecimento do professor como um dos 

conhecimentos profissionais (Elbaz, 1988; Sá-Chaves, 2000), interessa igualmente 

compreender as questões de cultura na sua dimensão comunicativa/discursiva (de agir 

comunicativo, Habermas), ideológica (crenças e concepções) e pragmática (relações de 

poder e de autoridade afectadas pelo esquema organizacional adoptado). Sendo o 

universo da educação habitado por uma multiplicidade de vozes, deve ser preocupação 

do supervisor a adopção de formas comunicativas e discursivas geradoras de 

significação para todas as partes envolvidas. Como adiantam Handal e Lauvas: “The 

relationship has to be clarified and accepted before the content of your communication 

may enter the foreground” (1987: 67). O equilíbrio instável que se desenvolve nas 

esferas de supervisão depende em larga medida dessa “clarificação”, do modo como os 

diversos agentes integram o sentido do discurso supervisivo no seu próprio mundo de 

crenças, concepções e sentimentos na tentativa de evitar comportamentos 

“camaleónicos”, pseudo- inovadores, indesejáveis e inibidores de mudança. Começará 

provavelmente a ser construído, por idealistas,  um possível mundo mágico, de que 

beneficiam os professores e os alunos (Waite, 1995).  

Conhecer a cultura dos supervisores (na expressão mais abrangente do conceito) 

equivalerá a conhecer a (re)activação da sua experiência, do seu conhecimento e da sua 

competência interpessoal quando são chamados a intervir nas políticas de escola, 

nomeadamente quando deliberam sobre o currículo e co-constróem o Projecto 

Educativo da escola. Poder-se-ão, nesse caso, desenhar dois perfis distintos: o do 

supervisor que no seu discurso deixa passar o intertexto do discurso administrativo 

(“está previsto no regulamento”, “de acordo com a norma...”), ou o do supervisor, 

reflexivo, que ousa criar, arrisca inovar, servindo-se da sua  “visão” de um plano 

“superior”, logo, mais enriquecida pelas reflexões individuais, que, uma vez integradas, 

avaliadas e discutidas podem fazer a diferença. A este propósito não devemos esquecer 

que as decisões em matéria educativa nunca são singulares, solitárias (?) ou 

unidireccionais já que implicam sempre o Outro e os limites do seu agir, sentir e pensar. 



No âmago da  complexidade da res educativa e da causa reformista repensa-se o 

binómio supervisão/qualidade (sustentabilidade da qualidade) educativa e o modo como 

cada comunidade percepciona essa qualidade, isto é, a natureza dos factores que a 

consubstanciam, a particularidade dos que são verdadeiramente significativos. Sem esse 

conhecimento toda e qualquer acção supervisiva se revelará inútil, logo dispensável. 

Um  conhecimento que deverá ser necessariamente sistémico, holístico – contextual, 

organizacional, pessoal, comunicativo e ético. Um conhecimento que emerge da 

integração, articulada e progressiva, do reconhecimento da diferença e da 

consciencialização da sua importância para a melhoria da educação e para o bem 

comum. 

 Quando a escola (enquanto organização) se propõe adoptar modelos das outras 

organizações, deve fazê- lo no pressuposto de que a esses modelos estão adstritos 

mecanismos intrínsecos de regulação e de supervisão de processos e de produtos, em 

nome da qualidade, da eficácia e da excelência. Um olhar sobre as inúmeras 

organizações (de sucesso) que pululam nas nossas sociedades ocidentais e que 

atravessam a tessitura social assim nos ensina. Como aprendentes, ao longo da vida 

ousemos pensar a aprendizagem (pessoal, profissional, organizacional) como um 

processo  - complexo, inacabado, urgente – de realização pessoal e de bem estar 

colectivo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 

 
O ENSINO DAS LÍNGUAS NA ESCOLA – COMUNIDADE 

APRENDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. O ENSINO DAS LÍNGUAS NA ESCOLA COMUNIDADE - APRENDENTE 

 

Si l’histoire ne pesait pas d’un si grand poids sur les programmes éducatifs; si 

les disciplines enseignées à l’école suivaient, même de loin, même lentement, 

l’évolution générale de la société; si l’enseignement de la langue maternelle était 

présenté avec un sentiment linguistique moins marqué par le caractère absolu des 

normes et des usages, il est probable que l’enseignement des langues vivantes à l’école 

connaitrait un meilleur sort. (Ploquin, 1997 num artigo intitulado: Pourquoi les langues 

vivantes restent-elles le parent pauvre des réformes de l’éducation? ) 

 

 

 Antes de iniciarmos o nosso trajecto de reflexão, que será certamente matizado 

pelo  peso da tradição, dos programas de educação em línguas, das reformas da 

educação, da didáctica e suas implicações para o desenvolvimento de uma pedagogia 

integrada que promova o plurilinguismo e o interculturalismo, retomemos as principais 

dimensões em que estruturámos o primeiro tempo deste trabalho. 

Temos vindo a observar que o desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional se perspectiva na sua interfacialidade de desenvolvimento da escola -

comunidade com uma  missão educativa própria ao contexto social que lhe justifica os 

desígnios. Procurámos, nessa circunstância, e ao longo do capítulo anterior, abordar, 

teoricamente, alguns dos mecanismos  que podem ajudar essa comunidade a construir a 

missão de ensinar e também  de aprender, como sejam a supervisão e as modalidades 

formativas que lhe são próprias. De forma mais abrangente, tentámos ainda reflectir 

sobre a formação de professores e, no enquadramento em que suportámos a nossa 

abordagem, correlacionar essa formação com os significados que podem ser atribuídos à 

mudança, no âmbito da aplicação do modelo de autonomia das escolas.  

A dinâmica reformista da última década que culmina com a implementação do 

referido regime de autonomia das escolas justifica que este debate se estenda à esfera 

dos departamentos curriculares de línguas, espaço onde se cruza o saber académico e o 

saber experiencial dos professores. Acredita-se que as dimensões da reflexão que no seu 

interior se desenvolvem englobam a vertente instrumental e a vertente axiológica das 



línguas, o que equivale a dizer o seu valor enquanto objecto maior da comunicação e da 

aproximação entre os povos e  de divulgação das culturas, e ainda seu valor 

eminentemente formativo para a educação de cidadãos mais justos, mais solidários e 

mais intervenientes na sociedade da informação e da comunicação. Mas de que modo se 

cruzam,  nessa  reflexão colegial, os discursos da investigação, da formação e do 

ensino? Problematizando esta questão, Araújo e Sá (1999) remete-nos para os 

(des)encontros entre os projectos das instituições (a Universidade e a escola), 

espaços/tempos privilegiados de interacção entre os três discursos. Como a autora faz 

notar, e não obstante as especificidades que os legitimam (a nível de espaços de 

produção, dos sujeitos que os produzem, das expectativas que têm, das motivações e das 

finalidades) urge tornar os diálogos possíveis, uma vez que  o seu objecto é comum. É 

nossa crença que a observação e a investigação desses diálogos, no interior dos 

departamentos curriculares de línguas, traria conhecimento considerável ao campo 

específico da própria  didáctica  (no sentido, alargado,  que Alarcão lhe atribui – 

investigativa, curricular, profissional, 1991, 1999b). 

 Ocasionalmente as decisões macro-políticas podem confundir-nos ou fazer-nos 

sentir perplexos e desencantados (veja-se o desaparecimento da disciplina de Técnicas 

de Tradução dos novos planos curriculares para o Ensino Secundário num momento em 

que a “reabilitação pedagógica da tradução” colhe consensos) [Dabène, 1987; Lederer, 

1994; Lavault, 1985, 1987; Alarcão, 2001c; Andrade, 1995, 1997 entre outros]. É 

competência  dos professores de línguas transformar os ventos adversos em novas 

fontes de energia, em novas aprendizagens, em novas práticas (no que toca à tradução 

será ainda mais oportuno reavaliar o papel e as funções da tradução em aula de língua 

estrangeira).  

 De entre as novas aprendizagens demos especial ênfase às novas competências 

dos coordenadores dos departamentos curriculares enquanto supervisores de uma 

estrutura de orientação educativa  (cf capítulo I, ponto 4). Ocupam, na gestão escolar, 

um lugar estratégico para ajudar a definir políticas linguísticas que devem ser 

transversais  ao currículo (horizontalmente, promovendo o debate entre todos os 

professores de línguas, entre estes e os de outras disciplinas; verticalmente, 

apresentando propostas/pareceres  em CP que possam concretizar as grandes linhas que 

a escola define para a sua missão e que se encontram traduzidas no seu PE).  

A reflexão e a  acção destes gestores intermédios não devem, contudo, analisar-

se apenas por referência à sua dimensão contextual e à interactividade que nela tem 



lugar. Importa conhecê- las na dimensão da macro - política  (linguística, uma vez que o 

nosso foco de investigação incide sobre os departamentos de línguas) que as suporta – 

europeia e nacional – para perceber o sentido e o significado que os actores conferem a 

essa dimensão, o modo como integram as recomendações, pareceres e decisões no seu 

próprio repertório profissional, isto é, linguístico-comunicativo. 

 Torna-se pertinente, por outro lado, compreender o papel que a didáctica das 

línguas-culturas vem assumindo na construção das políticas linguísticas de escola. 

Actualmente os didactas clamam por uma investigação com enfoque na sala de aula, na 

acção do professor de línguas, como via de acesso ao conhecimento das suas crenças, 

teorias pessoais e trocas comunicacionais que protagonizam com os alunos (cf. Études 

de Linguistique Appliquée, nº 114, 1999, coordenado por C. Puren). Mas de forma mais 

ou menos recorrente vêm eclodindo no seio do debate sobre o ensino e a aprendizagem 

das línguas vozes que apelam a uma investigação mais sistemática sobre os contextos de 

tomada de decisões. Num tempo fortemente marcado pela mobilidade de pessoas, pela 

visibilidade da diversidade linguística e cultural, que é preciso encarar como fonte de 

enriquecimento, faz sentido integrar na dimensão didáctica do debate a importância da 

ecologia dos contextos na sua vertente organizacional (Galisson, 1995;   Puren, 1995;  

Roulet, 1980, 1983, 1995, 2000; Coste, 1991, 1998; Coste, Moore & Zarate 1997; 

Hawkins, 1985) e supervisiva (Andrade, 1999; Alarcão, 1999b). Assim, uma “didáctica 

complexa” (Puren, 1998) não deve desviar-se das relações do sujeito com o contexto, 

quando tomada como suporte conceptual de uma acção eminentemente provisória, 

massificada e heterogénea. Compete- lhe abrir “novas perspectivas didácticas” ao 

professor, contrapondo à “lógica da reciclagem” a da cooperação (id, confira-se ainda o  

Capítulo I,  ponto 3) e assim se assumir como “uma didáctica de gestão de recursos”, 

como salientam Andrade e Araújo e Sá: 

 

"a Didáctica das Línguas ou do plurilinguismo  (...) deixa de se assumir como uma 

didáctica de sala de aula, para passar a conceptualizar-se como uma didáctica de 

gestão de recursos, preocupando-se em fazer do sujeito não um bilingue perfeito, mas 

alguém dotado de uma competência que evolua no sentido de uma competência 

plurilingue" (2001: 155). 

 Alguns autores referem-se a esta problemática das relações entre a didáctica e os 

contextos de acção sob a designação de pedagogia integrada (Roulet, 1980, 1983, 1995; 

2000) ou pedagogia da reaproximação (Germain, 1983) pretendendo aprofundar as 



potencialidades da organização do trabalho escolar dos professores de línguas e suas 

implicações no processo de ensino e de aprendizagem. Convirá, então, analisar como é 

que a investigação em didáctica evoluiu: reconhecendo numa primeira fase a separação 

entre os ensinos da língua materna (LM) e da(s) língua(s) estrangeira(s) (LE) e num 

segundo momento centrada mais no diálogo que as línguas do currículo travam entre si. 

 Assim, é nosso propósito revisitar os estudos dos autores que de forma mais 

sistemática [com incidência na investigação de expressão francesa] se vêm ocupando 

das questões organizacionais no seio da problemática (meta)metodológica. 

 Um itinerário de reflexão  configurado nas questões que enunciámos, exige  de 

nós opções. Exige que nos concentremos em perceber as orientações  macro políticas 

para o ensino e a aprendizagem das línguas na escola; de que forma, em contexto 

nacional, se evoluiu (ou não) para uma concepção de ensino que fomenta o 

plurilinguismo e o interculturalismo; que “diálogos” mantêm as línguas entre si 

(curriculares; metodológicos, organizacionais) no sentido de ajustar e concretizar as 

diferentes orientações políticas. 

 

 

 

1. Macro – políticas linguísticas para o desenvolvimento de uma competência 

plurilingue e intercultural em contexto escolar 

 

 

Olhar o contexto europeu – modo de ser diverso e uno – significa, nesta 

abordagem, a possibilidade de rever algumas das etapas mais marcantes na construção 

das políticas linguísticas dos estados membros. Podemos mesmo afirmar que Portugal 

não tem sido indiferente às orientações e recomendações definidas neste âmbito, como 

atestam os inúmeros projectos a que aderiu e as organizações em que se filiou, na 

singularidade da sua  identidade (vocação) europeia.  

Nos nossos tempos, a paisagem de mobilidade de pessoas não se pode dissociar da 

paisagem de mobilidade das línguas - culturas que vem alimentando o discurso político 

e investigativo no referido espaço europeu. Breton sintetiza assim a imagem mais 

concreta que podemos ter do fenómeno:  

 



 "dans le monde actuel les situations de contact de langues deviennent un 

phénomène de masses de plus en plus général. Individus, familles, groupes, quartiers, 

villes, régions, éthnies, États sont partout confrontés, à des degrés divers, à la nécéssité 

de tenir compte de la variété des usages linguistiques"  (1991: 20). 

 

 Várias instituições europeias, das quais salientamos a Comissão Europeia e o 

Conselho da Europa (CE) vêm desenvolvendo um trabalho de cooperação e de 

investigação, nomeadamente nos últimos quarenta anos, que importa assinalar e se torna 

incontornável para quem pretende compreender as decisões de política linguística dos 

estados que se atribuem o desafio de fazer da Europa “uma comunidade de aprendentes” 

(Carneiro, 1998). 

Na última década, um considerável número de documentos produzidos pelo CE 

traduz a atenção prioritariamente concedida aos valores democráticos, à educação para 

uma cidadania europeia, à compreensão da diversidade cultural e linguística. De entre 

eles referimo-nos  especificamente ao Livro Branco sobre a Educação e a Formação: 

Rumo a uma Sociedade Cognitiva (1995); Pour une Europe de la connaissance: COM 

(97) 563 (1997); Recommandation nº R (98) du Comité des Ministres aux Etats 

Membres concernant les Langues Vivantes (1998); Les Langues Vivantes: Apprendre, 

Enseigner, Évaluer. Un Cadre Européen Commun de Référence (1996); Portfolio 

Européen des Langues: Proposition d’élaboration (1997). Estes e outros documentos 

assentam na consciencialização da evolução linguística (e cultural) da sociedade 

europeia e nas suas implicações no ensino das línguas. Segundo Coste, os “traços” mais 

evidentes dessa evolução estão associados à crescente procura das línguas; à influência 

crescente do inglês; à progressiva emergência de outras línguas com estatuto de 

línguas de grande difusão; ao respeito pelas línguas “minoritárias”; a um maior  

acesso a um número cada vez maior de línguas; ao aumento do número de instâncias 

que abordam as questões linguísticas; ao número crescente de iniciativas internacionais 

que tendem a promover o plurilinguismo (1998: 12). 

Contudo, o mesmo autor identifica as principais  resistências a esta evolução, e que 

são de natureza institucional (e orçamental), didáctica e metodológica. No primeiro 

caso, problematiza a articulação curricular (a diversificação da oferta linguística na 

escola acarreta custos acrescidos e implica uma gestão diferente do currículo); no 

segundo, acentua, entre outros, o facto de a didáctica das línguas (que tanto descurou a 



relação entre as línguas) não ter favorecido a diferenciação necessária à aprendizagem 

de várias línguas (ibid: 15). 

Na assunção de que o ensino das línguas em contexto escolar se assume como um 

compromisso político e social, façamos uma incursão diacrónica na evolução das 

políticas, hoje direccionadas para a promoção do plurilinguismo1 visando  uma 

melhoria da compreensão intercultural, a cooperação internacional, a mobilidade e 

possibilidades renovadas  de emprego (QECR). 

Uma breve retrospectiva pela década de 60  traduz um forte investimento na 

formação para o ensino das línguas, uma opção expressa, fundada no pressuposto de 

que a construção europeia se faria pelas línguas ou não se faria.  

O grupo de trabalho difundiu obras que hoje consideramos paradigmáticas, marcos 

de referência obrigatória, como é o caso de L’identification des besoins des adultes 

apprenant une langue étrangère (1977); Un système européen d’unités capitalisables 

pour l’apprentissage des langues vivantes par les adultes (1979); Adaptation de “Un 

niveau- seuil” pour des contextes scolaires (1980).  

Como referia então J. L. M. Trim, tratava-se  de definir, a nível europeu, “os 

conhecimentos e as competências de base” que permitiriam a um “turista” sentir-se 

confiante para comunicar e interagir num país estrangeiro (1979: 7).  

Os anos 70  e 80 foram ainda marcados por esta opção, alargada entretanto à 

formação contínua de professores, a um novo paradigma de avaliação, à adaptação ao 

contexto escolar de um sistema inicialmente criado para adultos. 

É na década de 80 que as preocupações com a diversidade linguística passam a 

integrar, de forma mais explícita, a agenda de trabalhos centrando-se, mais 

recentemente, o objectivo geral em:   

 

"Promouvoir, encourager et appuyer les efforts des enseignants et 

apprenants, à tous les niveaux, tendant à appliquer, selon leur situation, les  

 
 

1 Plurilinguismo toma-se nesta reflexão no sentido atribuído por Coste, Moore & Zarate (1998). Segundo os autores, a competência plurilingue é 

necessariamente desequilibrada, plural, evolutiva e maleável,  permite alternâncias códicas entre as línguas em presença, contribuindo para o desenvolvimento da 

consciência linguística. 
 
 
 
 
 
 



principes de la mise au point de systèmes d’apprentissage des langues 

(tels qu’ils sont progressivement définis dans le cadre du programme 

“Langues Vivantes” du Conseil de l’Europe" (QECR,1996). 

 

Ganha destaque, na conjuntura dos anos 80, a formação, a formação  de 

formadores bem como o apoio dispensado a projectos de inovação. Portugal participou 

em algumas destas iniciativas, nomeadamente em ateliers de formação realizados por 

eminentes especialistas por onde perpassaram inúmeros temas afectos ao ensino e à 

aprendizagem das “línguas vivas”. Destaque-se o simpósio realizado em Sintra, a 

convite do governo português, em Novembro de 1989. 

Na década de 90, os esforços orientam-se para os fenómenos de multiculturalidade 

que as línguas traduzem e o espaço escolar não pode reprimir. Porcher, em jeito de 

balanço, colocava-nos assim o problema: 

 

"Nous assistons depuis quelques années, sur la planète de l’enseignement des 

langues, à une montée forte des enjeux culturels, qu’une certaine didactique classique 

prétendrait laisser en rancart. Devant la pression des usagers, on s’aperçoit, à marches 

forcées, que la communication en langue étrangère ne se réduit nullement à une 

quelque maitrise linguistico-linguistique étroite, et que celle-ci ne sert presque à rien 

si elle ne s’accompagne pas de compétences culturelles et interculturelles" (1996: 4). 

 

Pode, inclusivamente, afirmar-se que as preocupações com a  cidadania sobressaem 

deste debate como se verifica pelo tema do congresso da Association des Enseignants 

de l’Europe (AEDE), realizado em Abril de 1998, em Strasbourg, subordinado ao tema: 

Démocratie et Citoyenneté à l’aube du XXIe siècle: l’Europe se fera par l’éducation. La 

contribution de l’AEDE au Programme Socrates. 

O trabalho mais recente do CE e que  se reveste de especial  importância para os 

professores de línguas é o Quadro Europeu Comum de Referência, a que já fizemos 

alusão, surgindo por proposta do governo suiço (em 1991), na sequência de um 

simpósio sobre “Transparence et Cohérence dans l’apprentissage des langues en 

Europe: objectifs, évaluation, certification” (2000). Define-se como objectivo  fornecer 

aos estados membros um instrumento enquadrador válido em matéria de política 

linguística.  Desenvolvido pelo Grupo do Projecto Línguas Vivas do Conselho da 

Europa, tem vindo a ser elaborado e revisto por uma vasta equipa e com o apoio de 

diversas entidades. 



Nos objectivos e princípios que o documento estabelece, poderão os decisores 

políticos (a nível macro e meso) encontrar fundamentação que incremente o 

desenvolvimento em contexto escolar de uma competência plurilingue e intercultural (o 

documento é acompanhado por guias destinados aos diversos intervenientes no 

processo, como sejam os decisores políticos, os autores de programas ou de manuais 

escolares, por exemplo). 

Mas para que tal aconteça é necessário que a escola reavalie a organização do seu 

trabalho escolar, contrarie a tendência fragmentária e de “fechamento” entre as 

disciplinas, se abra ao meio envolvente para reconhecer trajectórias de vida dos 

sujeitos, como no- lo recomendam Coste, Moore & Zarate: 

 

"l’enjeu majeur d’une formation en langues, tout particulièrement pour 

l’école, est de contribuer au développement d’une compétence rassemblant, 

fonctionnalisant, accroissant et valorisant ce capital d’expérience plurilingue et 

pluriculturelle (...) une telle contribution suppose, pour l’école, un décloisement 

interne (entre les disciplines) et externe (entre lieux et moments d’apprentissage d’un 

côté, leur environnement de l’autre)" (1997: 15).  

 

E isto, porque a escola não está, por tradição institucional e histórica, vocacionada 

para a diversidade linguística e cultural, situação essa que lhe dificulta a promoção do 

plurilinguismo. 

Há já algum tempo Daniel Coste se vinha questionando sobre este divórcio e 

sistematizava as razões que, no seu entender, se constituíam como principais obstáculos 

a essa promoção. Destacava a tendência que se observa na escola para negligenciar o 

património plurilingue que a compõe em nome da unificação nacional, que vê na língua 

uma excelente força motriz dessa unificação; referia o estatuto de alguma fragilidade de 

que as línguas gozam ainda no currículo escolar, ameaçadas pelo “mercado extra-

escolar” de oferta de línguas. Via na gestão curricular das línguas grandes obstáculos à 

promoção do plurilinguismo, por se descurar a importância das aquisições e das 

representações linguísticas no processo de progressivo desenvolvimento da competência 

plurilingue (Coste, 1991: 171-172). 

Percebe-se, desta maneira, que  ao redefinir  a sua missão para os tempos de 

mudança que se vivem, deverá a escola reflectir sobre as tendências do passado para 

poder construir um conhecimento activo e reflexivo de várias línguas estrangeiras, 



necessário à vivência num espaço marcado pela circulação internacional. Nesta linha, 

desafios de natureza diversa se  colocam à instituição escolar: 

 
"établissement d’un profil plurilingue et pluriculturel des apprenants; 

familiarisation avec les ressources permettant de faire évoluer ultérieurement ce 

profil; maitrise progressive des moyens de gestion dynamique de cette compétence 

plurielle; une reconnaissance et une valorisation des divers savoirs et savoir-faire ainsi 

acquis" (Coste, Moore & Zarate, 1997: 36). 

 

Quando  aceita estes desafios a escola reconhece que a sua principal missão 

consiste em formar cidadãos dotados de flexibilidade, para interagirem em contextos 

complexos e globais (veja-se a “Recommandation 98”), o que implica não só a 

necessidade de reorganizações curriculares, mas mudanças mais profundas entre as 

relações que a didáctica, a formação de professores e o ensino vêm mantendo entre si. 

Uma renovação das políticas linguísticas em contexto escolar entronca, deste 

modo, num diálogo outro entre os saberes, entre os professores que seleccionam, 

organizam  e guiam as aprendizagens, entre as disciplinas linguísticas e não 

linguísticas. Por isso, a política linguística da escola deve construir-se na base de uma 

responsabilização colectiva, partilhada, estruturada, com implicações directas na  

articulação, na diferenciação e na flexibilização curricular (a nível de metodologias, 

gestão dos programas, tempos e espaços de aprendizagem). Devem, de forma particular, 

os professores de línguas,  responsabilizar-se pelos (des)encontros que se verificam no 

planeamento da acção pedagógica, empenhar-se na construção de  um projecto comum 

de ensino de línguas. Devem, ainda, no caso específico dos professores de língua 

materna, preocupar-se com a mobilização e a circulação de saberes, isto é, dedicar uma 

atenção maior ao diálogo que todas as línguas do currículo travam entre si. É nesse 

sentido que  Coste e Hébrard advertem:  

 
"l’avenir du plurilinguisme en milieu scolaire n’est pas seulement l’affaire 

des décideurs et de circulaires ni ne découle exclusivement des rapports de force 

économiques ou culturels entre peuples parlant telle(s) ou telle(s) langues. Il dépend 

aussi de l’école elle-même et de sa capacité tant institutionnelle que pédagogique à 

s’adapter à un nouveau paysage linguistique et à façonner en retour" (1991: 6). 

 



Estas e outras orientações dependem em larga medida da formação de professores, 

de uma articulação mais profíqua entre a investigação académica e a investigação-acção 

em contexto escolar, uma vez que, há já alguns tempo  se verifica consensualidade em 

torno das seguintes questões: 

1) articulação entre os ensinos da LM e da LE com bases teóricas comuns; 2)  reflexão 

sobre as semelhanças e diferenças da competência comunicativa em L1 e em L2; 3) 

reaproximação das respectivas didácticas; 4) usar, de forma sensata, a LM na aula de 

LE; 5) renovar [e revalorizar] a pedagogia da tradução; 6) proceder a uma pedagogia 

intercultural (Frias, 1992: 138) e, mais recentemente, a intenção de promover o 

plurilinguismo e o pluriculturalismo. Para que as orientações dêem lugar a práticas de 

educação em línguas que encoragem todos os europeus a atingir um certo nível de 

competência comunicativa em várias línguas e a prosseguir a aprendizagem das 

línguas ao longo da vida (QECR), é também necessário que a escola reavalie os 

desenhos organizacionais que projectou com a finalidade de contribuir para o debate 

sobre/com as línguas. 

Convém realçar que os cenários, que se podem antever decorrentes das orientações 

que apontámos, não devem ser confundidos com uma política redutora, uniformizante. 

Muito pelo contrário, nesses cenários surge intrinsecamente valorizado e potencializado 

todo o papel formativo das línguas para o desenvolvimento das crianças e jovens no 

contexto mais vasto da educação. 

Portugal não tem sido alheio a esta problemática, como se assinalou. Tem-se 

procurado criar espaços (a nível de formação nas suas diferentes modalidades) que 

permitam aos professores de línguas (re)inventar processos de descoberta da riqueza 

comum dos povos e a principal herança europeia: as línguas e as culturas. 

Observemos, agora, como é que entre nós se evoluiu no sentido destas orientações. 

Adoptaremos para  essa evolução, de forma idêntica, uma perspectiva diacrónica no 

âmbito da última reforma e da proposta de revisão curricular para o ensino secundário. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Macro - Políticas linguísticas em contexto nacional 

 

 

A paisagem linguística e cultural do espaço geográfico português vem-se tornando 

mais matizada o que,  em consequência e à semelhança de outros países, coloca à escola 

desafios de educação antes não imaginados. Os novos desafios têm rostos diferentes, 

falam línguas diferentes, identificam-se através de rituais, códigos e simbólicas 

diferentes, mas frequentam uma escola que persiste, por vezes, em querer ser igual para 

todos.    

Poder-se-á afirmar que a Lei de Bases do Sistema Educativo se propôs operar 

rupturas políticas e conceptuais também no que ao ensino das línguas diz respeito. 

Pretende-se nos seus princípios, o impedimento para o Estado de programar a 

educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, 

ideológicas ou religiosas. No que alguns vêem  um princípio “ridículo”, “paradoxal” e 

“contraditório”. Todavia, a essa leitura, convém-nos contrapor uma outra, 

constitucionalmente menos coerente, mas talvez mais humanizada. Por outras palavras, 

entendemos ler no referido princípio a confessa assunção de que o Estado deixa margem 

de liberdade às instituições para promover um ensino ajustado à diversidade linguística 

e cultural dos contextos onde se inserem. Que o Estado reconhece o professor português 

“como alguém imbuído dos principais valores da «matriz cultural europeia»: 

valorização da pessoa humana integrada numa sociedade mais geral (...) sociedade que 

se encontra disponível para o progresso universal e que está alicerçada em valores como 

a liberdade, a individualidade, a racionalidade, o amor, a organização, a eficácia, a 

espiritualidade” (Andrade e Araújo e Sá, 1992: 22). Que reconhece a esses profissionais 

a capacidade de ajudar o aluno a construir o seu itinerário de formação, numa 

perspectiva de progressiva autonomia, assente no respeito, na confrontação e no 

diálogo (LBSE). 

É no fundo a política (cultural) de educação para os valores, em plenitude, que é 

questionada na/pela educação em línguas, nas consequências que esta pode assumir no 

processo de re-socialização do aluno e nas estratégias de reflexão que este utiliza para 

interagir e comunicar em outras línguas (Alarcão, 1997). 

Os princípios que atravessam a LBSE filiam-se na matriz humanista do 

desenvolvimento e beneficiam, a nível curricular, do contributo das línguas. Esta 

concepção traduziu-se num conjunto de decisões reveladoras, por um lado da atenção 



prestada às orientações europeias, por outro, da necessidade de as ajustar ao contexto 

nacional, e assim poder favorecer, progressivamente, o desenvolvimento de uma 

competência plurilingue e pluricultural. Vejamos alguns exemplos: 

1) a sensibilização à língua estrangeira no 1º ciclo – ensino precoce; 2) iniciação à 

língua estrangeira no 2º ciclo; 3) a oportunidade de iniciação de uma segunda língua 

estrangeira, no ensino secundário, quando tiver sido estudada apenas uma língua 

anteriormente (estas orientações derivam, globalmente, da “Recommandation 98”). 

Algumas destas decisões sofreram desvios e foram sucessivamente reajustadas em 

função de critérios nem sempre muito claros da perspectiva  dos professores de línguas. 

Por isso, e para além das decisões explicitadas nos documentos legais, seria oportuno 

aprofundar o conhecimento das representações dos professores sobre a profissão, 

reavaliar a sua formação pedagógico - didáctica e, concretamente, a influência que a 

didáctica vem exercendo nessa formação, como distinguem “os problemas de ensino de 

línguas” dos “problemas de aprendizagem de línguas” (Cassany et al, 2000).  

  Em resumo, pensamos que seria oportuno avançar no sentido da compreensão do 

“pensamento prático” do professor de línguas, na compreensão das suas crenças e 

teorias construídas no exercício da profissão (Araújo e Sá, 1999). 

 Presentemente é no contexto da Revisão Curricular para o Ensino Secundário 

que a problemática das políticas linguísticas para este nível de ensino pode ganhar 

novos rumos. Na brochura em que o DES coligiu a informação de base (Revisão 

Curricular no Ensino Secundário – Cursos Gerais e Tecnológicos – 1, Departamento 

do Ensino Secundário, 2000)  é diagnosticado “um conjunto de problemas e 

desajustamentos  (...) na organização curricular e no funcionamento do ensino das 

formações secundárias” (2000: 8). Com base nesse diagnóstico são apresentados os 

novos planos curriculares, assentes em cinco directrizes: 

 

“fixação em 30 horas semanais da carga horária máxima do ensino secundário, criação 

de uma Área de projecto/Projecto Tecnológico com tempo e espaço curriculares 

próprios, integrados nos horários de professores e alunos e objecto de avaliação e 

classificação; reorganização dos cursos gerais do ensino secundário, favorecendo a 

integração das dimensões teóricas e práticas e dando a devida relevância ao ensino de 

natureza experimental; reorganização dos cursos tecnológicos do ensino secundário, 

conferindo- lhes uma natureza profissionalizante qualificante; diferenciação dos 



programas das disciplinas do ensino secundário, de acordo com a natureza dos cursos” 

(id: 14-15). 

 

 A língua estrangeira continua a integrar a formação geral quer dos cursos gerais 

quer dos cursos tecnológicos, podendo os alunos optar pela língua de iniciação ou de 

continuação. Este facto, a ser considerado no leque de oferta das escolas, poderá 

minorar situações de insucesso linguístico decorrentes da obrigatoriedade de os alunos 

darem continuidade à língua estrangeira que iniciaram no 2º ciclo. Por outro lado, o 

ensino de natureza experimental  a que se dá ênfase poderia ser beneficiado, no caso das 

línguas, pela disciplina de Técnicas de Tradução, dado ser essa a natureza da disciplina, 

nos moldes em que foi concebida e implementada. Verifica-se, contudo, que esta 

disciplina não faz parte do elenco curricular apresentado nos novos planos. Ganha, neste 

novo enquadramento, maior oportunidade a reflexão que os departamentos de línguas 

podem promover com o objectivo de capitalizar conhecimento prático e teórico 

adquirido e reequacionar as potencialidades de recurso à LM e a outras línguas, bem 

como o papel e as funções da tradução pedagógica na aula de LE. 

 No texto da referida brochura pode ainda ler-se que “O estatuto de uma Língua 

Estrangeira nesta componente de formação [componente de formação geral] deve 

permitir  que todos os alunos estejam em condições de a saber utilizar sem problemas, 

tendo em conta não só a nossa inserção no contexto internacional mas também as 

exigências presentes em todos os domínios da nossa actividade” (id: 26). Pode, 

implicitamente, ler-se neste enunciado o encorajamento a uma política de ensino de 

línguas que evolua no sentido de uma competência plurilingue e intercultural, que 

possibilite aos jovens portugueses uma maior mobilidade e uma melhor comunicação 

com a diversidade (linguística e cultural) que os rodeia, quer a nível nacional quer a 

nível internacional. Parece sair contrariada a ideia de que a escola tem de criar 

“bilingues perfeitos”, uma vez que se privilegia a diversidade da oferta e se 

conceptualiza o ensino das línguas em todo o seu potencial formativo 

As concepções de ensino de línguas, postuladas nos documentos europeus a que 

nos referimos e que se encontram comprometidas e legitimadas na LBSE, exigem 

rupturas a nível dos programas, a nível de manuais e das práticas de professores. 

Exigem igualmente uma efectiva articulação vertical  programática, o que segundo 

Clara Ferrão Tavares não aconteceu, no que toca os programas de Francês: “A 

convivência nos departamentos de línguas das escolas, a intercompreensão entre 



professores parecem-nos condicionadas pela adopção dessa articulação entre os 

paradigmas teóricos que estão subjacentes aos programas” (2001: 68). Esta apreensão 

decorre da descoordenação que se observa a nível das revisões curriculares entre os  

ensinos Básico e Secundário e que dificilmente resultará na concretização de uma 

articulação mais eficaz entre os ensinos das línguas. 

Debrucemo-nos mais demoradamente sobre a Revisão Curricular para o Ensino 

Secundário. Numa primeira análise do documento são percebidas as recomendações e 

os paradigmas teóricos dos documentos europeus, como sublinhámos. Contudo, 

algumas contradições são apontadas, nomeadamente pela Associação de Professores de 

Francês, que nota a não oferta das línguas estrangeiras na formação específica dos 

Cursos Gerais de Artes do Espectáculo e de Ciências Sociais Humanas; a 

impossibilidade do estudo simultâneo das Línguas Estrangeiras I, II e III nos cursos em 

que elas estão previstas. A mesma Associação critica ainda o facto de o Curso de 

Línguas e Literaturas (...) parecer ser uma via redutora para a formação de 

professores plurilingues, orientando-se mais na linha “filológica” dos anos 60 que na 

das medidas da “Recomendação 98” do Conselho de Ministros dos estados Membros 

da União Europeia sobre línguas vivas”.  

 Apesar das fragilidades apontadas, Isabel Alarcão, depois de analisar os 

programas de línguas estrangeiras “mais estudadas em Portugal”, é da opinião que a 

matriz referencial que os enquadra contempla as orientações macro-políticas,  

nomeadamente, “no conceito de língua como «espaço potencial de expressão do eu», 

potencializadora de competências multilinguísticas, na relação ecológica entre saberes, 

atitudes e capacidades, na conceptualização do aluno total”, na “conceptualização 

construtivista da aprendizagem” e nas dinâmicas de inovação e de interacção (1999b: 

21-22). Reconhece, contudo, que o programa de Inglês atribui uma menor valorização à 

“dimensão cultural, artística e estética”, o que não acontece com os de Alemão e de 

Francês. 

Os documentos que consubstanciam as grandes decisões e orientações em política 

linguística são, naturalmente, os Programas de línguas e os Manuais escolares. Não 

sendo nossa intenção resvalar para as dinâmicas conflituais que os determinam, 

tentaremos ainda aprofundar concepções relativas ao programa de Francês para o ensino 

secundário. 

Como se salientou, verifica-se a consonância com os documentos europeus e os 

quadros conceptuais das didácticas das línguas-culturas. Estão estruturados no 



pressuposto de que o ecletismo metodológico responde às especificidades do público e 

dos contextos com a finalidade de desenvolver uma competência pluricomunicativa e 

traduzem objectivos diferenciados  em função do ano de escolaridade e da componente 

de formação em que a LE está integrada: 

 
“Na Formação Geral dá-se prioridade ao desenvolvimento da competência de 

recepção, colocando também a interacção como área significativa de aprendizagem. 

A produção no 10º ano serve sobretudo a organização do pensamento; no 11º ano, 

procurar-se-á que os alunos produzam já alguns textos. Na Formação específica, 

visa-se, desde o início, um equilíbrio entre a recepção, a interacção e a produção” ( 

Projecto de Programas de Francês, 2000). 

 

A concretização destas orientações depende largamente dos esquemas 

organizacionais que a escola adoptar para a reflexão e o planeamento do ensino das 

línguas. Importa compreender se a escola mantém a tradição fragmentária e de 

fechamento entre as disciplinas linguísticas ou se, pelo contrário, adopta configurações 

organizativas que congreguem, no mesmo espaço/tempo todos os professores de línguas 

para que a pedagogia integrada possa ser incrementada. Compete- lhe para tal “derrubar 

barreiras linguísticas” e ultrapassar obstáculos ligados “às delimitações corporativas de 

territórios próprios de intervenção” (Andrade & Araújo e Sá, 2001: 158).  

 Se ousarmos pintar esse horizonte com as cores do interculturalismo, maior 

atenção deve ser dispensada à formação de professores, para que possam efectivamente 

aprofundar o conhecimento e a consciencialização das culturas nacionais, reconhecer 

que os estereótipos podem funcionar em contra-corrente ao desenvolvimento do 

plurilinguismo, compreender que podem tomar parte na grande mudança cultural (cf. 

Beacco, 2000, segundo a “recomendação” R (84) 18 do Comité de Ministros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Os diálogos (im)possíveis entre as línguas em contexto escolar 

 

 

Algumas leituras referentes à investigação que vem sendo efectuada no domínio 

das metodologias rapidamente nos conduzem para a “separação”, o “isolamento”, a 

“solidão” dos professores de línguas (cf. Hawkins, 1985; Lavault, 1987; Ploquin, 1997; 

Puren, 1995; Coste, Moore & Zarate, 1997, entre outros), à semelhança do quadro mais 

vasto que se verifica na investigação sobre a profissão em geral. Para a compreensão 

deste fenómeno poder-se-á invocar o argumento segundo o qual as línguas detêm um 

estatuto de menoridade no currículo escolar. E se adoptarmos uma visão exterior à 

escola, seremos mesmo levados a constatar que o “enfraquecimento” do ensino das 

línguas na escola se torna, posteriormente,  num obstáculo sócio - profissional e, em 

muitos casos, responsável pela “corrida” aos institutos de línguas no sentido de o 

ultrapassar. Françoise Ploquin coloca-nos a questão: “ Est-il question 

d’interdisciplinarité?... on imagine des actions communes entre les professeurs de 

français, d’histoire, de musique, de mathématiques même; on oublie les professeurs de 

langue. Les regroupements de domaines se font naturellement en rassemblant français 

et langues anciennes d’une part, les langues vivantes d’autre part” (1997: 47) 

Neste cenário que em pouco parece divergir do quadro nacional,  são sobretudo 

as questões organizacionais que pretendemos destacar sem contudo as desligar das 

questões de natureza metodológica e por esse facto nos propomos ouvir os diálogos 

(im)possíveis que as línguas foram estabelecendo entre si na escola. 

 

 

 

3.1 “Exclusão” e “ambiguidade” 

 

 

 Para compreender a influência dos contextos nos processos de planeamento da 

acção pedagógica do professor de línguas, teremos, necessariamente, de incluir no 

percurso as relações que as línguas mantiveram entre si, sobretudo porque, como refere 

Frias “depois das certezas dos anos 60" assiste-se, mais recentemente "a uma renovação 

importante desta problemática" (1992: 11). 



O que poderemos considerar um primeiro sopro de mudança, ocorre a nível de 

metodologia do Francês Língua Estrangeira (FLE), no que toca o papel e as funções da 

língua materna no processo de aquisição de uma língua estrangeira. Galisson assinala 

esta viragem com a expressão “da exclusão à reintegração” (1980: 64). Até então, a LM 

(em aula de LE) cumprira a sua longa travessia do deserto, na rota traçada pelos pelos 

métodos audio-visuais (SGAV), mas agora “elle ne fait plus peur” (Galisson, ibid).  

Esta mudança surge marcada por um clima de alguma ambiguidade, tal como refere Py: 

“La langue maternelle occupe une place ambiguë dans la recherche portant sur 

l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères” (1997: 495). Alguma dessa 

ambiguidade prende-se com o processo de reabilitação do recurso à LM, que é longo e 

sinuoso. Pelo caminho, a investigação em didáctica tende a dar relevo mais aos aspectos 

de “perda” decorrentes do contacto entre as línguas, do que aos factores de 

enriquecimento mútuo inerentes a esse contacto, seguindo a lógica do quadro 

conceptual da análise contrastiva. Como sintetiza ainda Bernard Py: 

“De nombreux travaux ont alors tenté de démontrer que la L1 jouait un rôle tout 

à fait accessoire et que, plus généralement, le développement de l’interlangue obéissait 

à des principes fondamentaux probablement universels et relativement indépendants 

des circonstances particulières de l’exposition de l’apprenant à L2” (ibid: 496). 

Apesar das ambiguidades e do carácter não sistemático da investigação que tem 

vindo a ser desenvolvida nesta área, parece-nos relevante destacar o colóquio que 

decorreu em Paris, em Junho de 1987, por iniciativa do CREDIF, que contou com a 

presença de mais de duas centenas de especialistas ligados ao ensino do Francês língua 

materna, Francês língua estrangeira e línguas estrangeiras ensinadas em França. Se a 

matéria em agenda não era propriamente novidade – relações entre a didáctica da língua 

materna e a didáctica das línguas estrangeiras – não se constituíra anteriormente como 

objecto de um colóquio. Nele são analisadas as dificuldades decorrentes da ausência de 

instrumentos de análise e de conceptualização, ou mesmo de “uma terminologia 

elementar”, matriz de referência para as respectivas didácticas (Candelier & Dabène, 

1988). Questiona-se os estatutos (social, escolar) de que as línguas gozam, o estatuto 

dos campos científicos, o estatuto dos professores de línguas. No inventário em análise 

há ainda lugar para uma referência às culturas profissionais dos professores de línguas e 

para as iniciativas de política linguística. 

De entre as intervenções mais polémicas destaca-se a de Galisson quando afirma 

que este debate excluiu a escola, visto que se desenrolou ignorando que “l’institution 



scolaire est, de loin, la première consommatrice des produits que la didactique met sur 

le marché” (Galisson, 1988: 69). Esta afirmação remete-nos explicitammente para as 

relações institucionais, entre o saber académico e o saber profissional dos professores. 

Provocou- lhe alguma apreensão uma outra ausência, a da deontologia, das questões 

éticas intrínsecas ao ensino das línguas e exprime assim a sua incredulidade: “comment 

imaginer, en effet, qu’une discipline qui oeuvre pour une meilleure communication 

entre les hommes, donc pour un équilibre psychique et affectif, ne se soucie pas des 

devoirs de sa charge” (ibid).  

A problemática abrangente e complexa do divórcio entre os saberes da escola e 

os da didáctica  convoca rupturas paradigmáticas  assim descritas por Christian Puren: 

 

"dans les deux objets en jeux dans l’enseignement-apprentissage d’une L2 (la 

L1 et la L2), on avait cherché jusqu’`a présent à prendre systématiquement appui sur 

l’objet L1 pour enseigner l’objet L2 (pardigme traditionnel), soit à isoler totalement 

l’objet L2 de l’objet L1 en organisant un enseignement autonome de la L2 (paradigme 

directe). Dans le paradigme constructiviste, on va considérer qu’il est possible de 

dépasser une telle alternative en partant du sujet (l’apprenant) construisant 

progressivement sa compétence aussi bien à partir de la L1 que de la L2 et du contact 

qui s’établit chez lui entre les deux langues" (1995: 16). 

 

  

É na esfera do paradigma construtivista que se  coloca a pessoa do aprendente 

no centro do processo, quando este desenvolve de forma progressivamente autónoma a 

sua competência de comunicação2 e valoriza a importância das experiências anteriores. 

Coloca nesse processo a pessoa do professor (as suas crenças e teorias pessoais e a 

forma como influenciam a sua acção, as suas formações, a inteligibilidade que tem dos 

seus constructus pessoais e profissionais), supervisor desse desenvolvimento, e que, 

simultaneamente se desenvolve pela/na acção supervisiva. Mas as interacções 

comunicativas são inequivoca- 
 

 
2 O conceito de competência de comunicação toma-se neste contexto como uma competência plural integrando as 
competências linguística,  discursiva, referencial e sociocultural ( Moirand, 1990) e ainda estratégica (Andrade e Araújo e Sá, 
1992; Vieira & Moreira, 1993) 

 

 

 

 



 mente afectadas pela ecologia dos contextos em que se desenvolvem, pelos desenhos 

organizacionais que conduzem a uma maior aproximação dos professores e potenciam 

novos debates pedagógico-didácticos ou, pelo contrário, podem “bloquear” o 

planeamento e a acção profissional.    

 
 

 

3.2. “Bloqueio” e “reaproximação”  

 

 

 O “bloqueio que impede interacções entre pedagogias da LM e da LE” (Frias, 

1992: 120) é salientado pelos estudiosos que se ocupam desta problemática em contexto 

escolar. Recentemente, é retomada por um dos autores que de forma mais sistemática a 

ela se dedicou, Eddy Roulet, que acentua a urgência em “explorar as propriedades 

comuns entre as línguas e os discursos” para assim poder “desenvolver uma didáctica 

integrada das línguas materna e segundas” (2000: 36). É curioso notar que este autor há 

já vinte anos chamava a atenção para: “l’absence de contacts réguliers entre les maîtres 

de langue maternelle et ceux de langue seconde au sein d’un établissement scolaire, 

voire d’une classe” (1980: 15). 

 Nos trabalhos que desenvolveu sobre “pedagogia integrada” (1980; 1983; 1995; 

2000) apela com insistência para a necessidade de uma coordenação mais eficaz entre 

professores de línguas, pois que, segundo refere, estes não se mostram capazes de 

promover uma concertação ao nível do planeamento pedagógico, crítica que estende a 

todos os responsáveis escolares. Da sua perspectiva, não está em causa unificar a 

metalinguagem pedagógica, mas sim fornecer aos aprendentes os “instrumentos 

heurísticos” que lhes permitam reflectir sobre as correspondências linguísticas. 

 No última artigo a que acedemos, este autor, em jeito de retrospectiva, recorda 

que o debate é antigo, remonta ao Simpósio de Turku, no âmbito do CE, em 1972, 

lançado por si próprio e por Adamcewski, que se prolonga, posteriormente, na Suíça. 

Para ultrapassar esta situação de “separação”, que intitula “la disparate la plus fâcheuse” 

(1983), Eddy Roulet invoca argumentos de natureza psicopedagógica e de ordem 

linguística. No primeiro caso, mostra-se persuadido que a “aquisição de uma 

competência de comunicação” em LE fundada nas abordagens comunicativas confronta 

o aluno  com “documentos autênticos”, orais ou escritos, normalmente ausentes da aula 



de LM. Na perspectiva do autor, uma pedagogia mais adequada a este níve l permitiria 

ao aprendente dispor de “instrumentos heurísticos” “pour saisir la structure et le 

fonctionnement de ces unités communicatives en tant que telles” (1983: 25). Defende-se 

a “reflexão metalinguística”, isto é, deseja-se que esta reflexão se observe em aula de 

língua materna e de língua estrangeira, uma vez que é tida como necessária ao 

aprendente, tornando-se assim numa “situação autêntica” de comunicação (de 

argumentação), competência que se entende transversal ao ensino das línguas. Em 

síntese, como argumenta na sua obra Langue Maternelle, Langues Secondes – Vers une 

Pédagogie Intégrée: 

 “un élève apprendra d’autant mieux un type de structure ou d’emploi en langue seconde 

qu’il en aura préalablement compris les principes en langue maternelle et que les 

instruments heuristiques mis en oeuvre pour découvrir ces principes dans la langue 

maternelle sont utilisables avec profit dans l’apprentissage des langues secondes” 

(1980: 10). 

 Esta concepção pedagógico-didáctica, como o autor faz notar, põe em causa a 

formação de professores e a organização do trabalho escolar e não pode desenvolver-se 

quando se observa “descoordenação programática” entre os professores de línguas. O 

resultado será, inevitavelmente, o insucesso dos alunos, decorrente em boa parte da 

desarticulação entre concepções, metodologias, entre ciclos e níveis de ensino de 

línguas. 

 Claude Germain (1983)  baseia a “pédagogie du rapprochement” no conceito de 

obstáculo pedagógico que a LM pode representar relativamente à aprendizagem da L2. 

Para fundamentar a reaproximação entre os dois ensinos relembra os princípios da 

pedagogia geral, como sejam as influências que as aquisições anteriores exercem sobre 

as novas aquisições (nota, neste ponto, as relações entre o currículo oculto do aluno e o 

currículo formal linguístico). Sublinhando a necessidade de reflexão sobre a língua a 

ensinar, propõe o autor que se estabeleçam “laços” entre todos aqueles que coordenam o 

trabalho entre as línguas. É, com efeito, no que toca a esta “recomendação” que a sua 

“pedagogia da reaproximação” se aproxima da “pedagogia integrada” de Roulet. São os 

aspectos da colaboração entre professores de línguas e da coordenação do seu trabalho 

pedagógico que importa realçar como factores com influência na qualidade do ensino de 

línguas em contexto escolar. 

 A investigação subsequente acentua as “dificuldades históricas e institucionais” 

(Frias, 1992: 97) que podem inviabilizar a “pedagogia integrada”, mas preconiza 



também que “a pesquisa de instrumentos heurísticos exige um conhecimento do 

desenvolvimento cognitivo dos alunos e do objecto a ensinar” (ibid). Esse 

conhecimento é-nos evidenciado sobretudo pelos estudos desenvolvidos pela 

Psicolinguística e pela Sociolinguística, na atenção que conferem ao uso da língua e aos 

comportamentos linguísticos dos sujeitos. Neste domínio destaca-se a investigação de 

Louise Dabène através da qual se podem antever propostas de “harmonização” das 

relações entre as línguas, e onde se chama a atenção para os problemas colocados pela 

“reconciliação” (as “ambiguidades” a que Py fazia referência). Em todo o caso o facto 

de os professores manifestarem a intenção de se reunir para reflectir sobre o papel da 

língua materna na aula de língua estrangeira significa já um avanço assinalável 

(Lavault, 1987). 

 Os contributos da Pragmática podem alinhar-se no conjunto de propostas para a 

harmonização das relações entre a LM e a LE. Tendo por objecto específico o uso que o 

falante faz da língua enquanto instrumento de comunicação, isto é “l’usage que peuvent 

faire du langage des interlocuteurs en interaction de communication” (Galisson et al, 

1976), proporciona um quadro matricial (de natureza filosófica, semiótica, linguística) 

que releva das estruturas das línguas em presença na situação de aprendizagem escolar. 

É neste sentido que Galisson perspectiva a reabilitação da LM, quando afirma: 

 

"Si l’on admet qu’un des objectifs essentiels de la pédagogie du français 

langue maternelle ou seconde est l’acquisition d’un instrument de communication et 

que cette acquis ition, paradoxalement, peut être favorisée par une meilleure 

compréhension de la structure et de l’emploi de la langue maternelle et de la langue 

seconde, le pédagogue ne peut se dispenser d’ajouter une nouvelle corde, 

pragmatique,  à son arc"  (1980: 103). 

 

 Dos inúmeros contributos disciplinares que levaram mesmo a rupturas 

paradigmáticas, destacamos, por fim, o da Etnografia da Comunicação, particularmente 

pelo enfoque na interacção social da comunicação, isto é, no tipo de  relações que 

levam os sujeitos a interpretar e a atribuir significado ao conteúdo da comunicação, 

contextualmente referenciada. (Salins, 1998). 

 Pelo que expusemos, conclui-se que as relações entre a LM e as LE em contexto 

escolar devem ser abordadas na confluência de várias dimensões: 1) a pessoa do 

aprendente, os seus estilos individuais de aprendizagem, o conhecimento que tem de 

outras línguas, a idade e as suas estratégias de aprendizagem; 2) as diferenças e 



semelhanças entre as línguas e o modo como afectam o processo de ensino e de 

aprendizagem; 3) a pessoa do professor, interlocutor “natural” da comunicação em sala 

de aula, seu pensamento pedagógico e conhecimento das línguas em presença e, 

finalmente, 4) os esquemas organizacionais adoptados pela escola  para reflectir sobre 

as línguas e planear o seu ensino. 

 Investigar uma dessas dimensões representa já uma “tarefa problemática” e 

gigantesca, como reconhece Ringbom:  “to investigate the role of similarity as a 

variable in de process of L2 learning is, of course, a task full of problems, and there is a 

lot of both quantitative and qualitative variation in the role played by similarity, 

depending on a number of other, closed interlinked, variables” (1987: 34).   

 Para este autor, as influências da L1 podem revestir formas muito diferentes, 

quer no que toca à compreensão, quer quanto à produção, dependendo do grau de 

consciência que o aprendente tem das semelhanças ou diferenças entre as línguas em 

presença. Na investigação que dedica à cross-linguistic influence (cf. Kellerman & 

Smith, 1986) refere ainda a importância dos contextos extra-curriculares na 

aprendizagem das línguas (os interesses e as preferências dos aprendentes relativamente 

à cultura da língua a aprender) como forma de  tornar a aprendizagem  mais 

significativa, mais eficaz. Faz notar, também, a influência do  “entusiasmo” do 

professor de línguas como factor facilitador  sobretudo para aqueles que revelam maior 

“resistência”  à aprendizagem (ibid: 140 - 141). 

É sabido que a preocupação com esses interesses e preferênc ias dos alunos é 

fortemente condicionado pelas opções metodológicas em sala de aula. No ponto 

seguinte abordaremos algumas etapas marcantes da evolução metodológica do ensino 

das línguas estrangeiras, com especial referência ao quadro conceptual de expressão 

francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Evolução metodológica: “reconciliações” e reconhecimento de diferenças 

 

 

Tentaremos, neste ponto, circunscrever a problemática das relações entre a Língua 

Materna (LM) e a Língua Estrangeira (LE) à evolução metodológica do ensino-

aprendizagem das línguas estrangeiras, no pressuposto de os rumos metodológicos 

influenciam as opções profissionais dos professores de línguas. Retomaremos o 

contexto europeu para nele destacarmos essa evolução.  

O método Tradicional, também identificado como “método gramática - tradução”, 

percebe-se como o arquétipo dos métodos e durante o seu período de vigência pode 

dizer-se que  a L1 e a L2 gozam de um estatuto escolar bem definido: a primeira como 

instrumento, a segunda como objecto. Materializam-se em exercícios de retroversão 

(LM? LE) e  de tradução (LE? LM). O primeiro tem como finalidade a aplicação de 

conhecimentos sobre o funcionamento da língua (LE) e faz apelo a competências 

semelhantes relativamente às duas línguas; o segundo pratica-se para desenvolver a 

compreensão do texto literário, recurso privilegiado por este método e veículo do bon 

usage  da língua. São estes os contornos de um Método que serviu um ensino elitista das 

línguas mortas. A LM cumpre, então, segundo Dabène, três funções: “elo semiótico”; 

“metalinguagem descritiva”; “recurso pedagógico” (1987: 92). Este procedimento, 

como se infere, favorece mais o desenvolvimento das capacidades reflexivas sobre o 

funcionamento da língua do que as comunicativas. 

O advento dos Métodos Directos rompe com o “equilíbrio” desta lógica de ensino, 

mesmo porque a expansão quantitativa da educação se começa a fazer sentir em muitos 

países associada ao  reconhecimento do valor instrumental das línguas estrangeiras  A 

“presença” da LM em aula de LE é então encarada como “fenómeno perturbador e 

parasita”. De facto, a LE ganha o duplo estatuto de objecto e de instrumento do ensino e 

da aprendizagem e cumpre funções outrora cometidas à LM: o conteúdo semântico é 

veículado por elementos extra- linguísticos ou por recurso à paráfrase; a descrição do 

sistema linguístico é ultrapassada através de “automatismos” linguísticos e pela 

“imitação” de “modelos”. O próprio discurso pedagógico em sala de aula faz-se pelo 

recurso à LE (Dabène, id). 

Esta situação de “exclusão” da LM da sala de aula de LE não corresponde 

fielmente às práticas “reais” dos professores de línguas. Alguns autores  referem-se à 

sua “prática clandestina” e ao desconforto que gerou em muitos profissionais e alunos. 



É o que conclui Louise Dabène que não deixa de considerar o sentimento de “culpa” ou 

de “fracasso” que tais práticas representavam para os professores: “Les enseignants, 

d’ailleurs, n’ont jamais totalement ignoré la réalité incontournable de la langue 

maternelle et n’hésitaient pas à y recourir le cas échéant. Mais cette pratique, presque 

clandestine parfois, ne s’effectuait pas sans un certain sentiment de culpabilité ou 

d’échec” (1987: 93). 

Os Métodos Audio-Orais/Visuais (MAV, SGAV) fundam-se ainda no quadro 

conceptual de metodologias diferenciadas para o ensino das LM e LE, na esteira da 

psicologia behaviorista e da linguística estrutural.  

A mudança de rumo metodológico que se prende com numerosas causas 

concretiza-se nas “Abordagens Comunicativas” e beneficia da investigação sobre 

bilinguismo, enquadrando a problemática das relações LM e LE na esfera do cognitivo e 

do social.  

Py propõe, na sequência dessas reflexões, um conjunto de indicadores 

programáticos a considerar neste paradigma de reaproximação: 

    

“-  a L1 deve fazer parte integrante do repertório bilingue, condicionado pelas 

práticas sociais do sujeito; 

- a aprendizagem da L2 inclui-se na construção do repertório bilingue, num 

processo que não é de acumulação mas de integração; 

- a aula plurilingue ocasiona alternâncias códicas; 

- necessidade de redefinir o papel do professor de L2, já que este esquema 

conceptual faz apelo a aquisições linguísticas que escapam ao “saber 

transmitido” pela escola; 

- despertar a consciência linguística significa valorizar todas as línguas em 

presença quer a nível da reflexão quer a nível da conceptualização; 

- a possibilidade de usar várias línguas é vista como riqueza e não como 

obstáculo; 

- a diversidade de materiais pode favorecer as alternâncias códicas; 

        -   o papel do professor neste tipo de interacções sofre alterações, devendo agir 

mais 

             como um facilitador e “moderador” da aprendizagem e observando os processos 

     que também se constituem como objecto de avaliação; 

- o aprendente é considerado como sujeito social e linguisticamente único; 



- a L1 pode funcionar como patamar para certas aprendizagens ou estratégias 

discursivas” (1997). 

 

Este conjunto de “indicadores” aponta para uma política de reaproximação entre as 

línguas na escola, num contexto mais vasto de política linguística vocacionada para o 

desenvolvimento de uma competência plurilingue e intercultural, que deve conceder 

uma especial atenção às práticas de recurso à LM, à alternância códica entre as línguas 

em presença. Ianziti (2001) refere-se mesmo a uma metodologia de aprendizagem 

fundada no recurso à LM como estratégia para aceder ao sentido das palavras e explicar 

as formas da LE. 

Mas são de facto as “Metodologias Comunicativas”, sobretudo na tradição 

francesa, que  denotam preocupações  mais  sistemáticas  com a  pedagogia  

intercultural3. Confinam  

a abordagem ao “ensino da civilização”, a questões associadas aos problemas de 

emigração. 

É consabido que a escola não trabalha tendo como horizonte o desenvolvimento de 

uma pedagogia intercultural (Dehalu, 1997b: 565) se tomarmos como objectivo dessa 

pedagogia o reconhecimento da dimensão cultural da educação, como assinala Martine 

Abdallah-Pretceille: 

“l’objectif d’une pédagogie interculturelle serait de saisir l’occasion offerte par 

l’évolution pluriculturelle de notre société pour reconnaître la dimension culturelle, au 

sens anthropologique, de toute éducation et d’introduire l’Autre et plus exactement le 

rapport à l’Autre dans l’apprentissage” (1986). 

Embora seja através das conceptualizações metodológicas para o  ensino de línguas  

que esta problemática possa ser enquadrada,  os factores de natureza organizacional que 

lhe estão associados merecem destaque. Os desafios que se colocam à escola no sentido 

de promover esta pedagogia  põem em causa não apenas as metodologias e as 

morfologias organizacionais, devendo também incluir-se a formação de professores 

(conhecimento das línguas-culturas que ensinam, representações sobre essas línguas-

culturas) e   os   recursos 

 
 

3Competência intercultural (conceito polissémico e por vezes invocado de forma ambígua) é utilizado aqui na perspectiva de 
Abdallad-Preteceille (1986). 

 



 

 (Coste, 1995; Lavault, 1987; Andrade &Araújo e Sá, 2001; Andrade 1999, 2001; 

Alarcão, 2001c entre outros ). 

Mas embora  “todos os ensinos específicos, tradicionalmente desdobrados em áreas 

disciplinares, [sejam] portadores de contributos para o limiar de civismo que torna 

sustentável o pensamento democrático” (Carneiro, 2001: 71), a escola deverá estar 

atenta à integração desses ensinos específicos. Emerge, paralelamente,  a necessidade e 

a urgência de uma “renovação profunda nos conteúdos mas acima de tudo nos métodos 

educativos” (ibid) que configurem, em sentido mais amplo, uma educação intercultural.   

Presentemente,  a abordagem accional (Puren, 1999) parece congregar um 

conjunto significativo de apoiantes. Pode constituir-se como  uma das que se adequam 

ao objectivo que visa a promoção da pedagogia intercultural, pois que valorizando a 

descoberta, o aprender fazendo, estimula, concomitantemente o desejo de descoberta 

das diferenças e similitudes e da descoberta de si próprio, comportamentos 

indispensáveis ao reconhecimento e ao encontro com o Outro. Por outras palavras, as 

modalidades de ensino e de aprendizagem que se preconizam nesta abordagem podem 

contribuir para a formação de “espíritos mais abertos à diferença cultural e à sã 

convivência humana” (Carneiro, 2001: 73).  

Há, ainda, defensores do ecletismo metodológico (Puren: 1998), cujo principal 

fundamento se traduz na criação de meios que permitam aos professores (e alunos) 

construir o seu próprio projecto linguístico, na especificidade de cada contexto local. 

Dificilmente caminharemos nessa direcção enquanto a escola não consolidar a 

aquisição de uma competência cultural, no sentido que lhe atribui Holec (1988), quando 

opõe cultura individual à cultura colectiva, contribuindo esta para modificar aquela. 

Nessa conceptualização, o autor perspectiva a civilização como a cultura de um grupo 

de indivíduos que se constituiria numa dimensão de aprendizagem. É no mesmo quadro 

referencial que podemos inscrever a culture partagée (Galisson, 1991) e Moirand 

(1990) engloba essa dimensão na componente sociocultural  da competência de 

comunicação. De igual modo Zarate (1989) reconhece a competência cultural como um 

conjunto de “aptidões” que levam a tornar explícitas as “redes de significações 

implícitas” que conferem a cada grupo sentimentos de pertença. Globalmente, os 

investigadores mostram-se em consonância relativamente a uma formação integrada 

(linguística e cultural) que favoreça o desenvolvimento das dimensões cognitiva, 

afectiva, comportamental e progressiva autonomia do aluno. Porém, como sintetiza 



Puren: “l’analyse de l’interculturel en termes de processus se heurte à une compléxité 

d’autant plus redoutable que les deux objets en contact (la culture 1 et la culture 2) sont 

eux-mêmes si complexes qu’aucune description exhaustive et unitaire n’en est possible” 

(1995: 17). 

Inúmeras questões se colocam aos professores de línguas do ensino secundário que 

se revêem na missão de formar cidadãos de pleno direito, críticos e intervenientes, 

numa sociedade democrática moderna e desenvolvida (DES, 2000: 19). De entre elas 

interessa-nos a atenção que a escola confere aos esquemas organizacionais como factor 

impulsionador do plurilinguismo e do interculturalismo. Se a configuração dos 

departamentos curriculares de línguas for percepcionada numa lógica de “grupo 

disciplinar” (a tradição portuguesa inscreve-se no critério de parentesco/proximidade 

entre as línguas – Português, Latim, Francês; Inglês, Alemão) parecem-nos dificultadas 

as hipóteses de reaproximação entre as línguas. Mas se a escola “correr o risco” de 

inovar, optando por outros formatos organizacionais para os departamentos curriculares 

poderá, por essa via, favorecer novas reflexões sobre o ensino das línguas na escola. É 

nesse sentido que a DL impulsiona o debate, nomeadamente ao estimular  a reflexão na 

área da gestão de recursos,  enquanto rumo para a renovação metodológica. 

 Seria interessante que o repertório de reflexões incluísse a revalorização da 

tradução pedagógica. Agora que muitos professores de línguas deixarão de leccionar a 

disciplina de Técnicas de Tradução, seria oportuno que impulsionassem o debate sobre 

o papel e as funções da tradução em aula de LE, para o desenvolvimento de uma 

competência plurilingue. Seria, então, legítimo presumir que os professores de Técnicas 

de Tradução de Francês quisessem saber o que pensam e fazem os professores de 

Técnicas de Tradução de Inglês ou de Alemão e, dessa perspectiva, que teorias 

“práticas” desenvolveram e como pensam integrá- las em aula de LE. Para que tal 

aconteça, cabe à escola decidir sobre tempos e espaços de debate entre todos os 

professores de LE e entre estes e os de LM. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. A  tradução pedagógica: “reabilitação” e novos desafios 

 

 

A “reabilitação” da tradução pedagógica e do recurso a outras línguas em qualquer 

aula de língua pode entender-se como um dos indicadores da tendência para o 

desenvolvimento de uma competência plurilingue e intercultural em contexto escolar. 

 Como procurámos assinalar anteriormente, as metodologias que configuram o 

paradigma directo baniram toda a forma de recurso à língua materna e, 

consequentemente, ao exercício de tradução em qualquer modalidade. Posição 

desconfortável para a generalidade dos professores de línguas, como fizemos notar, uma 

vez que sempre  reconheceram o potencial formativo desta actividade. Alguns estudos 

feitos em contexto escolar português mostram que os  professores recorrem à LM e à 

tradução para reflectir e fazer reflectir sobre o processo de ensino e de aprendizagem, 

para estruturar o discurso pedagógico (regular a comunicação, organizar o trabalho 

pedagógico, para aceder ao universo “vivencial” do aluno) e para colmatar falhas e 

lacunas na língua a aprender (Andrade, 1997). Muitas vezes esse recurso é encarado  

“apenas do ponto de vista do produto que é exigido ao aluno (...) não tem servido para 

analisar o processo de aprendizagem linguístico-comunicativo realizado pelo sujeito, na 

tradição de um ensino centralizado sobre a matéria a aprender" (Andrade, id: 552 ). 

 De forma semelhante se referia Féal (1987) aos enviesamentos do exercício de 

tradução que poderia converter-se num exercício de “desaprendizagem” (a comparação 

entre línguas através do dicionário bilingue; as excessivas preocupações com a sintaxe; 

a crença no isomorfismo entre as línguas), recomendando que o estudo da tradução 

conste do currículo da formação inicial de professores. 

 A este propósito, uma revisão de literatura revelou-nos que até meados dos anos 

oitenta (no que toca à investigação de expressão francesa) a tradução quase não se 

apresenta como objecto de investigação e reflexão, situação criticada por vários autores 

(Lavault, 1987;  Debyser, 1987; Dabène, 1987; Galisson, 1995; 1995; Puren, 1995). A 

revisão de literatura que efectuámos a partir da revista  Le Français dans le Monde, cujo 

corpus foi constituído pela totalidade das publicações (entre 1962 e 1999) mostra que, 

até 1987, se nota uma quase total ausência de reflexões investigativas sobre a 

problemática da tradução pedagógica. A publicação, na referida data do número 

especial da mesma revista, intitulado Retour à la Traduction, significa um ponto de 

viragem e uma pluralidade de abordagens, anunciada neste “regresso”. Na nota de 



apresentação deste número, Debyser faz questão de salientar o estatuto de “reclusão” a 

que a tradução foi votada, ao afirmar: “Les revues de didactique des langues ont ignoré 

la traduction pendant 20 ans ou ne l’on mentionnée que pour lui attribuer tous les 

méfaits pédagogiques imaginables” (1987: 2). Como constata o mesmo autor, o “novo” 

interesse que desperta (por oposição à “ligeireza” e à “facilidade” com que foi 

descartada) advem do reconhecimento de que a actividade “tradutiva” faz convergir no 

processo de ensino- aprendizagem múltiplas dimensões das línguas em presença.  

Ao colocar o enfoque nos factores interaccionais, enunciativos, culturais, 

linguísticos e extra- linguísticos, as abordagens comunicativas  propiciam a 

revalorização pedagógica desta actividade, sendo na linha de força do paradigma 

construtivista que a problemática do recurso à LM e à tradução pode ser re-enquadrada 

como propõe Puren: “le paradigme construtiviste – dans lequel on considère les objets 

langue et culture 1 comme parties prenantes du processus d’apprentissage – amène à 

revaloriser fortement le rôle de la langue maternelle et de la traduction” (1995: 17). 

 Por isso não nos parece provável que a palavra retour deva ganhar contornos 

revivalistas, já que é a “reabilitação” e a “renovação” que preocupa a maioria dos 

autores, nomeadamente quando se reportam ao seu contributo ao nível da “consciência 

linguística” (“language awareness”, “éveil au langage”) dos alunos. 

 A investigação revela ainda que a reabilitação da tradução pedagógica se deve 

também à mobilidade dos saberes, neste caso à tradução interpretativa (Lederer, 1994; 

Seleskovitch & Lederer, 1984; Lavault, 1985), à tradução assistida por computador 

(Gross, 1987) e aos objectivos comunicativos comuns ao ensino das línguas (Alegre e 

Alarcão, 2001).  

 Sabe-se que a tradução constitui um conhecimento “natural” do aluno 

(intersemiótica, intralinguística, interlinguística, Capelle, 1987; Andrade, 1997), 

podendo assumir, basicamente, três funções: comunicativa, reguladora e metalinguística 

(Kramsch. 1984; Andrade, 1988, 1997) É, por isso, uma situação “autêntica” que o 

aluno vivencia, mas que normalmente não parece ser suficientemente valorizada pelo 

professor (Lavault, 1985, 1987; Féal, 1987; Capelle, 1987; Andrade, 1997), que não 

reconhece o esforço interpretativo que a determina. 

Além disso, a investigação mostra ainda  que são os alunos com mais dificuldades 

que mais têm necessidade de recorrer à tradução, enquanto estratégia de aprendizagem 

(Lavault, 1987; Puren, 1995). Trata-se de uma actividade que fomenta a discussão” e 



“desenvolve três qualidades fundamentais para a prendizagem: a exactidão (accuracy), a 

clareza e a flexibilidade” (Alegre e Alarcão, 2001) 

 Lavault (1987) propõe a realização de exercícios de compreensão de tipologia 

variada em que o aluno parte da tradução literal para a tradução interpretativa, e assim 

se apropria da dinâmica da tradução (propõe também a realização de exercícios de 

“desverbalização” em LM, exercícios de “visualização” em que o aluno se coloca na 

situação concreta, análise global de textos, partir de um tema em LM e pedir 

reformulações em LE). Na mesma linha, Capelle (1987) apresenta uma proposta de 

trabalho sobre a mensagem (natureza, função, organização discursiva), sugere que se 

proceda à passagem de discurso em discurso a nível de recepção e de produção e 

recomenda que se treine o texto lido ou ouvido recorrendo aos processos de ajustamento 

e adaptação. 

Em contexto nacional, e por força das influências dos métodos directos, a 

“marginalização” do recurso à LM e da tradução deixaram traços na acção dos  

professores de línguas estrangeiras. Muitos deles realizaram a sua formação inicial em 

período de “boom” desses métodos e é legítimo pensar que o “conflito” quotidiano entre 

“fazer pensar e comunicar na língua a aprender” e o recurso à LM e à tradução possa 

constituir um dilema profissional. Daí a importância de construir conhecimento sobre as 

representações dos professores relativamente ao recurso à LM e à tradução: se nas 

representações esse recurso e esse exercício  são perspectivados como obstáculo 

(aumentam as expectativas de aparecimento da LM e de outras línguas; prejudicam a 

fluência e destróem a motivação) ou como factor facilitador de novas aquisições 

linguísticas (Andrade, 1997). Isto porque, a imagem de “fracasso” de aprendizagem, 

que representa para os alunos, assoma com frequência à memória, como a descreve 

Lavault:  

“Pour tout étudiant qui a appris une ou deux langues au lycée français, la traduction est 

d’abord synonyme de version et de thème: une suite de mots à traduire en palliant son 

ignorance avec un dictionnaire et un minimum d’intuition pour imaginer un contexte 

faisant immanquablement défaut” (1987: 119). 

Em contexto nacional, «o objectivo “ser capaz de traduzir” só tardiamente» foi 

“abrangido por uma metodologia própria pelos nossos programas, e nos últimos níveis 

de ensino/aprendizagem de uma LE em contexto escolar» (Andrade, 1988:51). Segundo 

a mesma autora, os programas de 1982/83 introduzem o exercício de retroversão e 

apontam para um estudo contrastivo entre as línguas em presença, sem no entanto 



clarificar como é que essa comparação deve ser feita. Mais recentemente os programas 

de Francês de 1991 perspectivam o recurso à língua materna e à tradução no âmbito de 

uma pedagogia centrada no aluno visando a sua progressiva autonomia, salientando-se 

que: 

Entre as estratégias que sustentam a aprendizagem da autonomia, a caminho da 

autonomia da aprendizagem, ocupam lugar de relevo as estratégias contrastivas, 

tendentes à análise comparativa das línguas e das culturas em presença: a língua 

materna do aluno. A(s) língua(s) em vias de aquisição. Saliente-se enquanto actividade 

de tipo contrastivo, por excelência, a Tradução, meio privilegiado de pôr em confronto, 

essencialmente: 

- dois sistemas linguísticos 

- dois sistemas socioculturais 

com tudo o que tal cotejo implica, em termos de aprendizagem linguístico cultural, não 

só relativamente à língua e à cultura estrangeiras, mas também no que toca à 

construção da identidade nacional, no jovem aluno. (Orientações de Gestão do 

Programa de Francês, 10º, 11º e 12º anos, 1995: 43-44). A tradução em contexto escolar 

aparece, assim, integrada num “quadro pedagógico” mais vasto perspectivada como 

uma actividade que desenvolve competências  linguísticas, mas também socioculturais, 

estratégicas e de aprendizagem, dito de outro modo, evolui-se no sentido de atribuir à 

tradução pedagógica não apenas um valor instrumental mas fundamentalmente um valor 

educativo4, quadro conceptual subjacente aos novos programas de línguas estrangeiras.  

Portugal acompanhou este movimento de “regresso” à tradução  no âmbito da 

investigação académica e a nível da formação de professores. No primeiro caso 

destacamos a investigação de Ana Isabel Andrade que, de forma sistemática, 

nomeadamente a partir de 1988, se vem dedicando a esta área, muito concretamente às 

prá- 

ticas de recurso à língua materna em aula de língua estrangeira, projecto este que 

desenvol- 

veu no âmbito da sua dissertação de doutoramento. 

 

 
4Já em 1985, E. Lavault chamava a atenção, no contexto da reforma educativa francesa, para a necessidade de rever as finalidades da 
tradução pedagógica que deveriam ser de natureza instrumental e comunicativa, uma vez que essa estratégia de aprendizagem 
decorria de uma natural exigência do aluno, contribuía para um saber-fazer útil para o futuro e servia a um aperfeiçoamento da LM e 
da LE  



Mais recentemente, Isabel Alarcão e Teresa Alegre (2001) investigam as 

potencialidades da tradução em grupo no processo de conscienc ialização da língua. 

Com o objectivo de conhecer as estratégias que “conscientemente” os alunos mobilizam 

no acto de tradução em aula de língua estrangeira desenvolveram uma investigação com 

alunos universitários de Alemão recorrendo à técnica do pensamento em voz alta. 

Concluíram que as tarefas de tradução apresentadas naquele contexto específico, 

fomentaram o conhecimento linguístico  “através da consciência contrastiva e da 

reflexão sobre a língua” e contribuíram também para o enriquecimento das estratégias 

de compreensão do texto. 

A nível de formação de professores recordamos o Colóquio realizado  no Porto, 

de 29 de Fevereiro a 4 de Março de 1989, subordinado ao tema “Traduction et 

Didactique”, cuja realização foi possível graças aos acordos culturais de cooperação 

entre a França e Portugal. 

Nota-se, no entanto,  a ausência desta temática do leque de oferta de formação 

contínua, a nível de formação creditada oferecida pelas associações profissionais de 

professores de língua. 

Contudo, e para além dos casos apontados, a investigação em didáctica tem-se 

ocupado da relação LM-LE, a nível académico. Num texto em que transparece a sua 

preocupação  com  a  relação  entre a didáctica  profissional e a investigação em 

didáctica, 

Isabel Alarcão (1999b) enumera algumas das investigações nesta área, de onde 

destacamos o estudo de Maria de Lurdes Sousa, de 1994, cujo objecto é “a consciência 

metalinguística e leitura em LM e LE”, concluindo da correlação entre a consciência 

linguística nas duas línguas “ e que a consciência linguística e a leitura são variáveis 

muito correlacionadas quer em língua materna quer em língua estrangeira” (id: 25). Um 

outro trabalho, da autoria de António José Miranda, de 1996, sobre “o papel da língua 

materna na aprendizagem da língua estrangeira” conclui que “a proximidade das duas 

línguas é um factor decisivo para a apreensão do sentido global do texto, sendo os 

factores léxico-semânticos tão importantes como os factores morfo-sintácticos e 

sintácticos” (ibid). 

Apesar do esforço investigativo e do conhecimento que se foi construindo, por 

essa via, na área, e ainda na sequência do que foi dito, poderemos imaginar a escola 

“aberta ao plurilinguismo e ao pluriculturalismo”? Se esta persistir na tendência para o  

“fechamento” entre os ensinos, em modalidades de reflexão e de debate que apenas 



insistem nas “dificuldades de aprendizagem” em detrimento de outras que conduzam ao 

questionamento sobre as “dificuldades de ensino”, será difícil presumir que a inovação 

no âmbito do ensino e da aprendizagem das línguas responda positivamente à questão 

que formulámos. Se o objectivo das políticas educativas de escola visar a formação de 

“bilingues perfeitos”, negligenciando todo o potencial cognitivo e afectivo que envolve 

a comunicação linguística, desvalorizando as alternâncias códicas, a gramática do 

aprendente, em síntese, a sua consciência linguística,  a Revisão Curricular passará a 

integrar apenas  a “retórica” da mudança. 

 Já sublinhámos que as relações que as línguas travam entre si, em contexto 

escolar, constituem uma dinâmica conflitual fundada em factores de natureza 

pedagógico- didáctica, organizacional, supervisiva e política. É desejável visualizar essa 

relação na pessoa do aprendente e na pessoa do professor. Por essa crença sustentamos a 

necessidade de continuar a construir conhecimento sobre ela, muito particularmente 

sobre a atenção que a formação de professores (inicial e contínua) lhe dedica. 

Acreditamos ainda na forte influência das formas de colegialidade que cada subcultura 

adopta para reflectir sobre esta temática, bem como nos mecanismos de supervisão que 

ensaia para estimular este debate. E, nesse sentido, acreditamos também que a formação 

em contexto de exercício da actividade, em parceria com a investigação académica, 

poderá trazer novos rumos a este domínio, sobretudo, como defende Andrade (1997) se 

forem valorizadas as práticas dos professores, factor este que, certamente, impulsionará 

a auto-análise. Para que passemos de um registo de mudanças “decretadas” para um 

quotidiano que as  conquista e aprofunda, há que fomentar políticas de formação e de 

cooperação propiciadoras de um desenvolvimento integrado, pessoal, colectivo e 

organizacional. 

  É nossa crença que a formação de professores, impulsionada pela investigação 

académica e pela investigação-acção nos contextos de trabalho, conferirá às relações 

entre as línguas uma atenção especial, capitalizando o conhecimento construído sobre 

formas  e potencialidades de recurso à língua materna e a outras línguas, sobre 

revalorização da tradução pedagógica. 

 O recurso à língua materna e à tradução que beneficiam hoje dos contributos da 

teoria interpretativa da tradução, constituem-se como estratégias/actividades de valor 

linguístico, comunicativo e cultural por excelência, mas apresentam-se igualmente 

como formas de optimização da consciência linguística dos alunos. Os processos que se 

podem activar permitem ao professor recolher informação sobre as estratégias que os 



alunos mobilizam para resolver problemas, a importância e os significados atribuídos ao 

universo extra-linguístico, a forma como experienciam as diferenças e as semelhanças  

culturais que as línguas em presença verbalizam.  

 Tendo presente este quadro conceptual  e não perdendo de vista o direito que 

cada cidadão tem de comunicar na sua LM, urge aprofundar conhecimento sobre as 

práticas reais de tradução pedagógica e de recurso à LM e a outras línguas em sala de 

aula, para conhecer os processos que o aprendente mobiliza, ou como constrói a sua 

consciência linguística. Ou ainda, como propõe Costanzo, incluir nas questões de 

formação de professores o teaching awareness (1995: 115) para encorajar novos rumos 

metodológicos e novas práticas de sala de aula.  
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METODOLOGIA: FUNDAMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS 
 
 

 Nos capítulos precedentes fizemos a revisão da literatura com vista à definição 

dos referenciais teóricos que fundamentam a nossa investigação empírica quer no que 

respeita à interpretação dos resultados quer no que se refere aos procedimentos 

metodológicos adoptados.  Contudo, reconhecemos que os caminhos que seguimos não 

foram, naturalmente, dissociados das nossas próprias crenças de abordagem dos 

fenómenos educativos. Estamos assim conscientes de que existe uma relação de grande 

proximidade entre o investigador e o objecto de estudo do qual fazemos parte 

integrante. Embora a relação particular entre investigador e objecto de estudo seja 

apenas uma das características da investigação educativa a ter em conta, não deve 

minorizar-se a sua influência para a abordagem desse objecto nem para o desenho de 

investigação pelo qual se optou (Arnal et al, 1994: 37). Mesmo porque a nossa 

investigação deve-se a motivações de natureza predominantemente pessoal e 

profissional, ou seja, é concebida e desenvolvida com o objectivo de “ajudar o trabalho 

dos profissionais” e “conhecer melhor a realidade” situando-se, por conseguinte, dentro 

das funções reconhecidas como válidas por autores diversos de entre os quais 

destacamos Alarcão (2001d). 

 Deste entendimento, o pilar teórico que construímos nos capítulos anteriores 

deve ser lido como pré-texto, aquele que antecipa, mas também como texto que vitaliza 

a discussão de resultados e conclusões, isto é, o texto - produto (in)acabado, que se 

expõe a leituras outras, plurais. 

 Apresentando, resumidamente, as etapas desse caminho, relembramos que 

considerámos a escola à luz da mudança paradigmática, ou seja,  do novo paradigma 

que a perspectiva como organização reflexiva, vocacionada para o ensino mas também  

capaz de desenvolver mecanismos internos estimuladores da (auto)aprendizagem na 

diversidade das suas dimensões. Na análise desses mecanismos privilegiámos a 

supervisão (escolar) na sua dupla vertente pedagógica e administrativa, que embora 

deva ser praticada por todos os que se responsabilizam pela qualidade da educação em 

cada escola, foi na nossa reflexão, predominantemente focalizada na pessoa dos 

gestores intermédios, concretamente nos coordenadores dos departamentos curriculares 

de línguas da escola secundária. Nessa perspectiva de abordagem procurámos 

equacionar as suas novas competências (decorrentes da implementação do regime de 



autonomia) com as novas  formas de colegialidade e de colaboração que podem ocorrer 

no interior daquelas estruturas. Identificámos, no exercício dessas competências, 

contributos para a formação (contínua) de professores e  também potencialidades para a 

promoção de uma pedagogia integrada do ensino das línguas, que resultariam dos 

novos desenhos organizacionais a adoptar pela escola para configurar os departamentos, 

concretamente os de línguas. Demos assim especial relevância ao contributo do 

exercício da supervisão nas estruturas de gestão intermédia para a concretização da 

articulação curricular (neste caso das disciplinas de línguas), principal objectivo da 

criação dos departamentos curriculares, com reflexos na definição e na promoção das 

competências transversais. 

Numa segunda fase, direccionámos a nossa atenção para as orientações 

(macro)políticas que devem enquadrar as decisões de política linguística 

contextualmente tomada, na especificidade de  cada projecto educativo. Concluímos que 

a essas orientações não são indiferentes os rumos da didáctica das línguas-culturas, o 

debate (meta)metodológico, nem mesmo a reabilitação da tradução, a qual, tida por 

mal-amada, inibidora do desenvolvimento da competência de comunicação na LE (e 

outros malefícios de aquisição das línguas), se reabilita, mais recentemente, enquanto 

actividade que ajuda a construir a consciência linguística e a promover a 

interculturalidade, estimulando e desenvolvendo a competência estratégica do aluno. 

Na sequência deste percurso, pretendemos,  neste capítulo do nosso trabalho, 

explicitar a problemática  do nosso estudo bem como as questões que orientam a nossa 

pesquisa e os objectivos pretendidos. Definimos, ainda, a configuração da investigação 

enquadrando-a nos modelos existentes e explicitamos as razões que nos levaram a 

determinadas opções metodológicas. Procedemos à caracterização do campo de análise 

e dos sujeitos que tomaram parte na investigação empírica. Por fim descrevemos as 

técnicas e instrumentos que mobilizámos para recolha de informação e os 

procedimentos técnicos que utilizámos para tratar a informação obtida. 

 

 

 

1.  A problemática. Questões de pesquisa e objectivos 
 
 

 Elegemos como foco  principal  do nosso estudo  a supervisão que é praticada pelos 

coordenadores dos departamentos curriculares de línguas de uma escola secundária.  



Fizemo-lo no pressuposto de que, exercida na sua dupla vertente pedagógica e 

administrativa, essa forma de supervisão poderá ser entendida como uma “acção 

facilitadora e mobilizadora do potencial de cada um e do colectivo dos seus membros” 

(Alarcão, 2001b) logo,  promotora de desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional. 

Por que as acções não podem ser dissociadas das pessoas, numa escola com pessoas 

e para pessoas (Formosinho et al, 2000) e porque as novas funções decorrentes da 

reorganização das estruturas intermédias de gestão foram por nós entendidas como 

transições ecológicas, interessámo-nos por construir conhecimento sobre as interacções 

contextuais, da perspectiva dos sujeitos que as experienciam. Assim, procurámos aceder 

às expectativas e representações dos sujeitos directamente ou indirectamente 

relacionados com os departamentos curriculares de línguas (coordenadores, docentes e 

presidente do conselho pedagógico/presidente do conselho executivo), sobre  supervisão 

enquanto desafio de mudança organizacional e pedagógica e enquanto realização 

concreta a nível do funcionamento daquelas estruturas intermédias de gestão. 

Procurámos ainda conhecer possíveis  constrangimentos, factores organizacionais que  

facilitaram  o exercício das funções supervisivas e grau de (in)satisfação sentido no 

exercício dessas tarefas.  

Apesar de envolvermos no estudo sujeitos com papéis diferentes relativamente ao 

exercício da supervisão, a nossa problemática foi construída em torno da figura central 

do coordenador de departamento curricular, enquanto gestor intermédio, uma vez  que 

tem legitimidade institucional para  estimular o debate interno, e também para promover 

formas de articulação com as outras estruturas de administração e de gestão da escola. 

Por outras palavras, cabe- lhe um papel de relevo na construção e no aprofundamento 

das formas de autonomia, próprias da especificidade do seu (macro)contexto, com a 

missão de co-construir as políticas educativas de escola que a podem configurar como 

organização aprendente. Neste horizonte conceptual podemos afirmar que a nossa 

problemática se enquadra na ecologia do desenvolvimento humano, na perspectiva de 

Bronfenbrenner, visto que: 

 
"implica o estudo científico da interacção mútua e progressiva entre, por um lado o indivíduo 

activo, em constante crescimento, e, por outro lado, as propriedades sempre em transformação 

dos meios imediatos em que o indivíduo vive, sendo esse processo influenciado pelas relações 



entre os contextos mais imediatos e os contextos mais vastos em que aqueles se integram" 

(Portugal: 1992: 37). 

 

De entre os “contextos mais vastos” seleccionámos o Conselho Executivo e o 

Conselho Pedagógico, órgãos de gestão com os quais os Departamentos Curriculares 

articulam, horizontalmente, a sua acção, isto é, interagem para conceber, planear e 

avaliar a missão  da escola.  Não podemos, pois, dissociar as relações intracontextuais 

das intercontextuais no processo de “interacção mútua” e na especificidade da sua 

configuração organizacional. Dito de outro modo, acreditamos que a acção supervisiva 

que se pratica no interior de cada departamento curricular é afectada pelo desenho 

organizacional adoptado, desenho esse que influencia todas as formas de interacção que 

ocorrem no interior dos departamentos  bem como as que estes estabelecem com os 

diferentes órgãos e estruturas da escola.    

É neste enquadramento que a supervisão se pode instituir como um mecanismo 

indispensável à construção da qualidade da escola (ou de uma escola de qualidade), 

como uma estratégia de formação praticada com a finalidade de gerar o 

desenvolvimento de todos,  responsabilizando os parceiros “pela manutenção do 

percurso institucional traçado pelo projecto educativo de escola” (Alarcão. 2001a). 

Assistimos deste modo a um alargamento conceptual do seu âmbito significativamente 

associado às mudanças paradigmáticas na formação de professores. 

Relembremos que a supervisão como mecanismo indissociável da formação de 

professores surge explicitamente referenciada nos normativos legais em 1989, no 

âmbito da Formação em Serviço  (formação inicial retardada). Mas só em 1998, uma 

década volvida, o poder central a reconhece como uma actividade dos gestores das 

estruturas intermédias de escola, através da publicação do  Decreto Regulamentar nº  10 

/99, onde reconhece igualmente a importância da formação especializada nessa área, 

para o exercício do cargo. No referido documento se enumeram  as competências destes 

gestores, na esfera de um paradigma de escola que a perspectiva como contexto  de 

formação (contínua) no exercício da actividade profissional. Compreende-se, então, que 

no desempenho dessa actividade possam os supervisores diversificar funções de apoio e   

de aconselhamento,  de orientação e  de ajuda não só nos contextos pelos quais estão 

directamente responsabilizados, mas também nos contextos mais vastos com os quais 

interagem. 



Posicionámo-nos deste modo numa abordagem à gestão intermédia de uma 

escola secundária, abordagem esta que vem sendo reclamada pelas Ciências da 

Educação (Nóvoa, 1991) como meio de aceder ao conhecimento, à compreensão e à 

intervenção nas culturas de escola, nomeadamente à cultura organizacional. É dessa 

perspectiva que procurámos alargar o nosso foco de análise às transições ecológicas, 

isto é, à assunção dos novos papéis, das novas competências (de supervisão) cometidas 

aos coordenadores de departamento (decorrentes da implementação do regime de 

autonomia das escolas), por comparação com as desempenhadas pelo delegado de 

grupo/disciplina, no modelo anterior.   

A opção pelo estudo dos departamentos curriculares de línguas prende-se com a 

nossa própria especialidade profissional enquanto docente de línguas. Funda-se também 

nos quadros conceptuais que sustentam o potencial  formativo que a educação em 

línguas pode trazer na educação para os valores, para a construção da cidadania 

europeia e para o processo de re-socialização do aluno, o que equivale a dizer que a 

escola deve prestar uma cuidadosa atenção às  políticas linguísticas que define. É nessa 

medida que entendemos que a supervisão praticado pelos coordenadores dos 

departamentos curriculares de línguas, dada a sua multidimensionalidade e 

multimodalidade, interage com todos aqueles que, na escola,  se responsabilizam pela 

qualidade e pela sustentabilidade da qualidade do ensino e da aprendizagem 

nomeadamente nas questões  de gestão e de articulação do currículo, na concepção e 

implementação de projectos de inovação. Situamo-nos, deste modo, numa perspectiva 

interactiva, “transpondo” o modelo de desenvolvimento humano bronfenbreniano para o 

desenvolvimento institucional (Alarcão, 2001b), procurando explorar algumas das 

lógicas de funcionamento  que configurem a escola como organização que aprende. 

Este enfoque na nossa pesquisa parece ganhar maior oportunidade numa época 

de revisão curricular que pode fazer emergir a necessidade  de revisão dos contextos de 

debate e de tomada de decisão, isto é, não  descurar a morfologia dos contextos de 

trabalho dos professores de línguas. São também razões/inquietações de natureza 

contextual que influenciaram as orientações tomadas. 

  As razões que levam a escola a optar por  um determinado desenho organizativo 

poderão estar associadas a factores mais de natureza pedagógico-didáctica relativos ao 

ensino e à aprendizagem das línguas, ou, por outro lado, a factores de ordem 

funcional/organizacional, ou ainda, traduzir a manutenção de rotinas instaladas ou 

interesses corporativos sedimentados. Quando nos referimos aos factores de natureza 



pedagógico-didáctica reportamo-nos às orientações macro-políticas (europeias e 

nacionais) para o ensino das línguas em contexto escolar e ainda à investigação em 

didáctica das línguas-culturas que vem enfatizando a importância que os professores 

devem conceder  às aquisições linguísticas já realizadas quando se aprende uma nova 

língua. Para que os professores de línguas possam reflectir sobre essas aquisições os 

didactas vêm chamando a atenção para os contextos que se revestem de uma 

importância estratégica para  o trabalho de planeamento dos professores de línguas e 

para as opções metodológicas em sala de aula. Explicitando o que acabámos de afirmar, 

da configuração que a escola adoptar para os departamentos de línguas sairá (ou não) 

beneficiada a pedagogia integrada entre os ensinos das diferentes línguas e a promoção 

do desenvolvimento de uma competência plurilingue (Roulet, 1980, 1983, 1985, 2000; 

Germain, 1983; Py, 1997; Frias, 1992, entre outros). 

Podemos então concluir que a  problemática deste estudo é interfacial: a 

supervisão, a escola como organização que aprende e a pedagogia integrada do ensino 

das línguas. 

 O nosso estudo incide, finalmente, sobre as representações dos professores de 

línguas quanto  ao recurso à LM e a outras línguas e às modalidades do exercício de 

tradução que praticam,  numa linha de investigação que procura aceder ao pensamento 

do professor, nomeadamente à consciência que este tem sobre esse recurso e essa 

prática. A consciência que tem (ou que revelam não ter) das interacções linguísticas e o 

tipo de reflexão que dedicam ao ensino e à aprendizagem das línguas serão indicadores 

das opções que tomam no processo de ensino e aprendizagem das línguas. 

Nas questões de pesquisa e nos objectivos, que a seguir se enumeram, 

procuramos delimitar e explicitar o objecto de investigação em coerência com as nossas 

próprias motivações e apoiadas pelo enquadramento teórico do nosso estudo. 

 

QUESTÕES DE PESQUISA: 

 

1. Que lógicas determinaram a configuração dos departamentos curriculares de línguas 

e animam as dinâmicas que neles se desenvolvem? 

2. Que formas de exercício de supervisão, potenciadas pelo novo regime de 

administração e gestão de escola (Decreto - Lei 115-A/98), são  praticadas na 

escola? 



3. Quais as representações dos professores dos departamentos curriculares de línguas 

sobre as práticas de supervisão que neles ocorrem? 

4. Que representações têm os professores dos departamentos curriculares de línguas 

sobre o ensino e a aprendizagem das línguas, nomeadamente sobre práticas 

transdisciplinares capazes de desenvolver competências de comunicação mais 

vastas? 

Estas questões orientaram a principal finalidade desta investigação – compreender e 

interpretar uma realidade educativa, de acordo com os significados que os sujeitos 

participantes lhe atribuem – e conduziram-nos à formulação dos seguintes objectivos:  

 

1. Conhecer as representações dos professores dos departamentos curriculares  sobre as 

formas de supervisão nas estruturas de gestão intermédia - departamentos 

curriculares de línguas; 

2. Analisar algumas das lógicas de organização e de funcionamento das estruturas de 

gestão intermédia - departamentos curriculares de línguas; 

3. Analisar as representações dos professores dos departamentos curriculares de 

línguas sobre os efeitos das diversas formas de exercício da supervisão nas práticas 

pedagógico - didácticas; 

4. Analisar as representações dos professores de línguas sobre possibilidades de 

promoção de uma pedagogia integrada de línguas. 

 

 

 

2. Tipo de estudo 
 
 

O presente estudo inscreve-se num modelo de investigação qualitativa, muito 

embora tenhamos recolhido dados tanto de natureza qualitativa como quantitativa. 

Consideramos com outros autores, como sejam Huberman e Miles (1991) que não 

existe uma oposição radical entre investigação qualitatitiva e quantitativa.  

Esta orientação metodológica foi determinada pela natureza dos propósitos do 

estudo, que situámos no “contexto da descoberta” e não no “contexto da prova”, isto é, 

centramo-nos no que Lessard-Hébert et al (1994: 95) entendem ser a  “formulação de 

teorias ou de modelos com base num conjunto de hipóteses que podem surgir quer no 

decurso quer no final da investigação”. Dito de outro modo, a nossa intenção foi 



descobrir e elaborar esquemas pertinentes de interpretação para dar conta de um 

processo concreto do exercício da supervisão. O nosso objectivo é, pois, contribuir de 

alguma forma com dados que possam vir a servir para a construção de uma teoria e não 

testá- la como seria  natural se enveredássemos por uma investigação situada no 

“contexto da prova”. Daqui decorre também uma clara prevalência por uma abordagem 

indutiva, muito embora não radicalmente indutiva uma vez que iniciámos a recolha de 

dados com um quadro conceptual embrionário e com um conjunto de questões de 

pesquisa de âmbito geral. 

Assim sendo, o nosso estudo situa-se a um nível exploratório da investigação, 

pelo que não é nosso objectivo  identificar, à priori, variáveis, supostamente objectivas, 

observáveis e mensuráveis, mas tão somente analisar, interpretar e compreender as 

lógicas que configuram o exercício da supervisão nas estruturas intermédias de gestão, 

numa perspectiva de prática individual e organizacional. A nossa pesquisa enquadra-se, 

por conseguinte, numa perspectiva de orientação interpretativa, por oposição à 

perspectiva positivista orientada para explicar e descobrir as regularidades dos 

fenómenos (Arnal et al., 1994).  

Ao limitarmos o estudo do objecto a um contexto específico e singular, 

enveredámos por um desenho de tipo estudo de caso, apesar de reconhecermos que a 

nossa pesquisa não cumpre todas as características de um verdadeiro estudo de caso, o 

qual exigiria a mobilização de fontes diversas de informação e um contacto mais 

intensivo com o meio em observação. Trata-se, por isso,  apenas de uma aproximação 

ao estudo de caso. 

Admitimos também que face à problemática delineada, a abordagem que melhor 

nos permitiria construir uma visão holística da realidade a observar seria a pesquisa 

etnográfica  que implicaria, para além de muitas outras técnicas de recolha de dados, a 

observação participante durante um período prolongado de tempo no meio escolhido. 

Ora, quer por razões académicas, quer pelo facto do nosso estudo ter surgido numa fase 

em que o processo de implementação do novo modelo organizacional já estava em 

funcionamento há dois anos, não se tornou viável tal método de pesquisa. Essa 

limitação do nosso estudo foi atenuada pela experiência de vivências feita como docente 

de uma escola secundária. Podemos afirmar, enquanto investigadora, que a imersão num 

contexto com características idênticas áquele onde ocorreu a investigação, nos 

proporcionou instrumentos de análise não negligenciáveis no decurso do trabalho de 

pesquisa. Contudo, o facto de fazermos parte do fenómeno social que investigámos, 



participando com os nossos valores, ideias e crenças, pode pôr em causa a nossa 

neutralidade e independência em relação ao objecto estudado. De qualquer forma, esta 

não deixa de ser uma das características da investigação em educação, “o que não supõe 

renunciar na medida do possível à objectividade”(Arnal et al, 1994: 37).  

O meio concreto que observámos (uma escola secundária) resultou de uma 

escolha intencional em que pesaram razões de natureza funcional  e científica traduzidas 

na facilidade de acesso e na garantia de um distanciamento mínimo que nos permitisse 

“olhar” os dados com a objectividade necessária. Não foi nossa preocupação a 

representatividade ou tipicidade, uma vez que a generalização estava excluída à partida 

pela racionalidade do próprio método (Arnal et al, 1994).  

O acesso à escola foi obtido por solicitação directa e informal ao Conselho 

Executivo da mesma, que prontamente respondeu de forma positiva ao nosso pedido 

tendo colocado de imediato à nossa disposição todos os documentos com interesse para 

o estudo.  Deve salientar-se, que esta disponibilidade e abertura à investigação faz  parte 

integrante da “tradição” da escola, já que,  nos últimos anos,  tem acolhido vários 

investigadores para nela realizarem estudos de natureza diversa. 

 

 

3. Campo de análise. População alvo e sujeitos participantes no estudo 

 
 

O  foco de incidência do nosso estudo é uma escola secundária  do  centro  da 

cidade, especializada desde o ano lectivo de 1996/97 no ensino secundário.  

Surge descrita no PE sob a designação de “rosto”, desenhando-se a 

caracterização da população discente, docente e pessoal administrativo e auxiliares da 

acção educativa. A população discente é formada por um total de 1800 alunos a 

frequentarem o regime diurno, predominantemente de origem urbana (62,44%) mas 

também periférica (29,33% oriunda de freguesias rurais; 8,23% de outros concelhos) e 

por cerca de 700 alunos que frequentam os Curso Geral e o Curso Complementar do 

Ensino Recorrente. Estamos pois perante uma escola de grande dimensão demográfica o 

que lhe imprime determinadas características organizacionais, a nível de relações 

interpessoais, de concepção e desenvolvimento de projectos, de gestão de recursos 

humanos, com reflexos na partilha de responsabilidades e na prestação de contas. 



O corpo docente é constituído por cerca de 230 professores em que sobressai a 

estabilidade (84% pertencem ao Quadro de Nomeação Definitiva) e algum 

envelhecimento (29% têm entre 36 e 45 anos; 37% entre 46 e 55 anos e 11% entre 56 e 

65 anos).  

Os professores encontram-se distribuídos pelos diferentes departamentos 

conforme se mostra no Gráfico 1. 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme se pode observar pelos dados, os departamentos constituídos, com a 

excepção de um, apresentam um peso demográfico muito equilibrado. Contudo, se 

considerarmos os professores de línguas no seu conjunto, verificamos que constituem 

dos “grupos disciplinares” mais numerosos, na esteira de uma tradição de ensino mais 

direccionada para as Humanidades, muito embora nos últimos anos se venha a registar 

um aumento assinalável de alunos matriculados nos primeiro e segundo agrupamentos 

(Científico-Natural e Artes, respectivamente). 

 Relativamente ao  pessoal não docente sobressai também a estabilidade 

uma vez que 80% dos funcionários administrativos e 79% dos auxiliares da acção 

educativa estão vinculados ao Quadro. No primeiro caso, 53% estão habilitados com o 

ensino secundário e 20% são portadores de licenciatura; no segundo, 34% possuem uma 
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habilitação de ensino secundário e 38% o 1º ciclo de Ensino Básico. No “rosto” da 

escola desenham-se também as memórias de um passado de quase século e meio que 

naturalmente se evocam no PE como “memórias” de uma instituição “representante dos 

estudos liceais” (PE). 

 Para além das memórias do passado há também consciência da influência da 

localização geográfica na modelação da identidade actual, pelas referências explícitas 

no próprio PE:  “localizada numa zona onde os limites do urbano e do rural se esbatem, 

onde os gestos, os hábitos, as culturas, se interpenetram, onde as pessoas mantém ainda 

uma raiz telúrica à sua região, reflectida em ritmos condicionados pela aproximação da 

cidade à natureza” (PE). 

Pode considerar-se uma escola com uma “imagem” social consolidada e 

definida, donde se destaca a designação pela qual é ainda hoje, com alguma frequência, 

referenciada – o “liceu”.  Em 2001 a escola registou uma taxa de ingresso no ensino 

superior de 83% para os Cursos Gerais e de 60% para os Cursos Tecnológicos. Negocia, 

anualmente, o seu leque de oferta curricular com mais duas escolas secundárias, uma 

localizada no interior do tecido urbano, também ela centenária, outra erguida já na 

periferia de uma cidade em expansão, mais recente. 

 

 As informações úteis para a abordagem do nosso objecto de estudo foram 

recolhidas num conjunto de sujeitos que se constituíram na população alvo, repartida 

por três sub-grupos: presidente do conselho executivo/conselho pedagógico; 

coordenadoras dos departamentos de línguas; professores integrados nos departamentos 

de línguas.  

 Por o último daqueles ser o sub-grupo mais numeroso da população 

apresentamos uma caracterização dos sujeitos que o constituem relativamente a 

diferentes variáveis consideradas com pertinência para o nosso estudo, a saber: tempo 

de serviço, idade e sexo. Essas características estão representadas  nos gráficos 

seguintes. 

 

 

 

 

 

 



Gráfico nº 2 

 

 

Gráfico nº 3 

 

Gráfico nº 4 

 

 

Quanto à  composição da população  por sexo, a análise dos valores globais 

revela um forte desequilíbrio entre homens e mulheres, com uma clara predominância 

do sexo feminino, aspecto que é comum aos dois departamentos, o que está 

naturalmente associado à feminização da profissão docente. No que respeita às idades 

verificamos predominarem,  as classes dos  40-50 e 50 e mais anos. Na mesma linha das 

idades, predominam os escalões com maior tempo de serviço. 

Estas características imprimem à população traços muito particulares, sendo por 

isso de admitir a presença de muitos professores na fase de “diversificação” e na fase de 

“desinvestimento” (Huberman, 1992). A primeira das fases enumeradas apresenta 

"múltiplas facetas" e pode pensar-se que alguns dos professores da nossa amostra "se 

questionem", sobretudo no que diz respeito ao "contexto de trabalho" e às "reformas 
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estruturais". A fase de "desinvestimento" poderá ser vivida por estes professores 

com maior ou menor grau de "serenidade" e "distanciamento afectivo", ou, pelo 

contrário, pautar-se mais pelo "conservantismo e lamentações", muito embora não 

tenhamos procedido a qualquer tipo de estudo que nos leve e confirmar estas hipóteses. 

 

A amostra ficou constituída por 31 professores (sujeitos que responderam aos 

questionários), correspondendo 59,6% da população alvo. Os Gráficos seguintes (nº 5, 

6, 7, 8 e 9) apresentam a distribuição da população relativamente às variáveis constantes 

do questionário: 

Gráfico nº 5 

 

Gráfico nº 6 

 

Gráfico nº 7 
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Gráfico nº 8 

 

Gráfico nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comparação com a população alvo pode concluir-se pela análise dos dados dos 

gráficos que não existem desvios consideráveis entre a amostra de respondentes e a 

população de referência.  
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4. Técnicas de recolha e de análise dos dados 

 

 

A recolha da informação foi feita com recurso às técnicas da análise documental, 

ao inquérito por questionário e à entrevista.  

A primeira das técnicas mencionadas foi aplicada de modo a captar elementos 

para a caracterização do contexto escolar e  equacionar o modo como a supervisão foi 

pensada enquanto instrumento de desenvolvimento organizacional de escola. Utilizámo-

la para podermos enquadrar a supervisão definida para os departamentos curriculares 

nas políticas educativas da escola em geral. Assim, a nossa análise incidiu num corpo de 

documentos que, em conjunto, consubstanciam essas políticas: o projecto educativo da 

escola (PE), o regulamento interno (RI), o plano anual de actividades (PAA), os 

regimentos dos departamentos de línguas e os dispositivos de avaliação interna. 

A entrevista foi aplicada a três sujeitos: o presidente do Conselho Executivo que era 

simultaneamente presidente do Conselho Pedagógico e às coordenadoras dos dois 

departamentos de línguas. Pelas funções desempenhadas facilmente se percebe tratar-se 

de figuras-chave no âmbito dos objectivos do nosso estudo. Junto do Presidente do 

Conselho Executivo pretendíamos obter dados clarificadores das intenções explícitas 

nos documentos analisados, das representações sobre supervisão por parte dos gestores 

da escola, dos processos e dinâmicas desenvolvidas pela escola no que concerne o 

processo que conduziu à configuração dos departamentos e das dificuldades sentidas no 

decurso da avaliação interna. A entrevista às coordenadoras teve como objectivo geral 

conhecer as representações destas gestoras intermédias sobre o papel da supervisão nos 

processos de constituição dos departamentos, nas dinâmicas de funcionamento e nos 

benefícios conseguidos. 

As três entrevistas seguiram um formato semi-estruturado, tendo sido 

organizadas em torno de dois guiões previamente definidos (Anexo 2). Na elaboração 

dos referidos instrumentos considerámos as indicações dadas por Estrela (1994) pelo 

que neles figuram os objectivos, as perguntas-guias, perguntas de reforço, organizados 

segundo blocos temáticos. No que toca o guião da entrevista ao Presidente do Conselho 

Executivo/Pedagógico, definimos objectivos específicos que nos permitissem obter 

dados sobre: o tipo de negociação que precedeu a configuração actual dos 

departamentos; os intervenientes nesse processo; os critérios estabelecidos e ainda os 

níveis de participação. Pretendemos ainda recolher dados sobre a opinião do  Presidente 



do CE/P relativamente às dinâmicas de funcionamento dos departamentos curriculares; 

das modalidades e estratégias de supervisão accionadas pela escola no processo de auto-

avaliação da mesma e, finalmente, da importância da organização em departamentos 

para a construção e aprofundamento da autonomia da escola. Quanto ao guião da 

entrevista às coordenadoras dos departamentos curriculares de línguas, foi concebido 

com o objectivo de recolher dados sobre os critérios que presidiram à discussão que 

conduziu ao actual desenho organizacional; sobre os intervenientes no debate; sobre as 

dinâmicas accionadas e finalmente sobre as necessidades de mudança organizacional. 

Quisemos também aceder às suas opiniões relativamente às expectativas dos professores 

de línguas face ao novo desenho organizacional; ao exercício da supervisão; ao tipo de 

comunicação que se estabelece intra e inter departamentos; ao tipo de articulação 

curricular que se promove; ao processo de auto-avaliação do departamento. Por último, 

propusemo-nos recolher dados que nos levassem à compreensão dos factores 

facilitadores/inibidores das dinâmicas de departamento, ao exercício da supervisão 

(intensificação de competências), ao grau de satisfação com o exercício do cargo, à 

articulação curricular dentro do departamento e com as outras estruturas de gestão da 

escola e aos cenários de futuro. 

Este tipo de guião explica-se pelo facto de ser nossa intenção deixar aos 

entrevistados a possibilidade de alargar com espontaneidade os temas propostos sem 

contudo perdermos de vista os objectivos a alcançar.  Duas das entrevistas foram 

realizadas durante o mês de Julho de 2001 no estabelecimento de ensino em que 

efectuámos o estudo; a entrevista à coordenadora do Departamento de Línguas 

Germânicas efectuou-se no mês de Outubro. Na fase da realização preocupámo-nos com 

a motivação e legitimação da entrevista, explicando aos entrevistados os objectivos 

pretendidos, e ainda com a criação de um clima de descontracção que fosse favorável ao 

fluir da informação. As entrevistas tiveram uma duração no total de cerca de 55 

minutos, no caso da entrevista ao Presidente do Conselho Executivo/Pedagógico, de 

cerca de 35 minutos  no caso da coordenadora do Departamento de Línguas Românicas 

e Clássicas e de cerca de 30  minutos a entrevista fe ita à coordenadora do Departamento 

de Línguas Germânicas.   Foram todas audio-gravadas com o consentimento prévio dos 

entrevistados e posteriormente foram transcritas, embora não integralmente, como 

forma de preservar a identidade e respeitando o acordo que fizemos com vista a garantir 

a espontaneidade/sinceridade dos entrevistados, tendo-se, em resultado, obtido os 

protocolos que figuram em anexo (Anexo 4).  



 O questionário (Anexo 1) teve como objectivo obter dados sobre as 

representações dos professores de línguas relativamente à Escola, nomeadamente sobre 

as mudanças decorrentes da implementação do regime de autonomia; o funcionamento 

do Departamento (dinâmicas e formas de colaboração; exercício da supervisão) e o 

ensino e aprendizagem das línguas (particularmente o recurso a outras línguas e o 

exercício de tradução). Com estes grandes blocos temáticos pretendíamos obter 

informação com vista a conhecer as opiniões dos sujeitos, particularmente o grau de 

importância que atribuem às mudanças verificadas na escola após a implementação do 

regime de autonomia. Mais ainda, pretendíamos recolher dados sobre o grau de 

concordância/importância atribuído ao desenho organizacional adoptado para o 

departamento, às dinâmicas de  funcionamento, aos factores com influência no trabalho 

colaborativo de departamento, às funções do coordenador de departamento 

nomeadamente, sobre a possibilidade de observação de aulas. O questionário foi 

elaborado tendo por base o quadro teórico/legal de sustentação do nosso estudo. Foi 

testado previamente junto de cinco professores dos mesmos departamentos em outra 

escola da cidade (um professor de Português, um de Inglês, um de Francês, um de 

Latim e um de Alemão). A análise das respostas bem como das reacções dos inquiridos 

e das observações feitas possibilitaram-nos introduzir alguns ajustamentos que se 

situaram sobretudo no plano da formulação das questões. Trata-se de um questionário 

misto uma vez que contém perguntas abertas e fechadas. Muito embora tivéssemos 

consciência de que as perguntas abertas eram as que melhor se adequariam aos nossos 

propósitos (conhecer as representações dos sujeitos acerca do exercício da supervisão, 

na perspectiva do desenvolvimento organizacional da escola), sabíamos pela 

experiência feita, que os professores enquanto inquiridos não estão muito receptivos a 

este tipo de questões, correndo-se por consequência o risco de não conseguir recolher 

dados. A análise dos questionários comprovou este nosso receio, veja-se as 

percentagens de respostas dadas às questões 2.1 (48,4%) e 5. (67,7%) da IIª parte; 9 

(41,93%) da IIIª parte e 3, 4 (61,3%) e 5 da IVª parte. Na elaboração do questionário 

tivemos ainda em conta o questionário a professores utilizado por Albuquerque (1998) 

no estudo empírico que realizou sobre os departamentos curriculares.   

O questionário foi passado a todos os sujeitos da população alvo uma vez que 

era nossa intenção abranger 100% da população, entre 6 de Março e finais de Abril, 

depois de uma acção de sensibilização que fizemos em reunião de departamento, no 

caso dos professores do departamento de Línguas Germânicas. No caso dos professores 



do departamento de Línguas Clássicas e Românicas optamos por contactos 

individualizados ou em pequenos grupos. 

   A diferenciação de estratégia deveu-se à calendarização das actividades dos 

respectivos departamentos. Resultou também da sugestão das respectivas coordenadoras 

durante os contactos que mantivemos para preparar a acção. 

 Ao longo dos contactos que estabelecemos quer com as coordenadoras dos 

departamentos, quer com os professores de línguas notámos algum “cansaço” por parte 

dos sujeitos participantes na nossa investigação, “cansaço” esse causado sobretudo pelo 

grande número de estudos que tiveram como objecto a escola em causa. Clarificando, 

verificámos que o desenvolvimento de estudos empíricos, particularmente os de 

natureza mais quantitativa, parecem representar para muitos professores mais uma 

sobrecarga do que a oportunidade de reflexão sobre factores concretos que afectam a 

qualidade do ensino e da aprendizagem, isto é, o desenvolvimento e a aprendizagem da 

própria escola. 

 

Face à natureza qualitativa e quantitativa da informação recolhida, mobilizámos 

em termos de análise, procedimentos da análise de conteúdo. Esta seguiu, todavia, 

lógicas diferenciadas em função dos corpos da informação. No caso do conjunto de 

documentos internos da escola, a categorização da informação emergiu da exploração 

dos mesmos, tratando-se por isso de uma análise de lógica indutiva que nos permitiu 

compreender as lógicas de supervisão subjacentes às práticas organizacionais e à prática 

individual na escola secundária. No caso do corpus da entrevista, a análise foi orientada 

em função de uma categorização previamente definida com base no quadro teórico 

construído. 

Quanto aos dados que obtivemos através do inquérito por questionário, 

aplicámos tratamento estatístico às perguntas fechadas, que se resumiu à determinação 

das frequências absoluta e relativa. No que toca às perguntas abertas mobilizámos 

procedimentos da análise de conteúdo e  a categorização das respostas foi construída à 

posteriori.   

   Em termos da apresentação dos resultados optámos pela representação gráfica 

uma vez que permite uma leitura mais fácil e mais rápida. Incluímos alguns gráficos no 

texto da apresentação e análise dos resultados, por nos parecer que de forma mais 

imediata poderia o leitor confrontar os dados com a nossa análise. No anexo 4 incluímos 

os protocolos das entrevistas ao Presidente do CE/P e aos Coordenadores dos 



Departamentos de Línguas Românicas e Clássicas, e Línguas Germânicas, 

respectivamente. No Anexo 5 apresentamos o tratamento dos resultados obtidos nas 

perguntas abertas do Inquérito por questionário. 

No capítulo seguinte discutiremos os resultados obtidos, conscientes de que " a 

escolha de um determinado foco" de análise "é sempre um acto artificial, uma vez que 

implica a fragmentação do todo onde ele está integrado" (Bogdan & Bilken, 1991: 91), 

factor que levou a que este processo de trabalho fosse, progressivamente, sujeito a 

reformulações e ajustamentos. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo procederemos à apresentação e discussão dos resultados da 

investigação empírica. Optámos por estruturar a análise na triangulação dos dados 

recolhidos – orientação que julgamos adequar-se à finalidade do nosso estudo  - e de 

acordo com os diferentes procedimentos metodológicos que mobilizámos descritos no 

capítulo anterior.  

Reiteramos o pressuposto de base do nosso trabalho que  decorre do 

entendimento do exercício de supervisão como estratégia incontornável e 

imprescindível à política de prestação de contas e de responsabilidade partilhada que o 

regime de autonomia das escolas institucionaliza. As estratégias de reflexão colegial que 

a supervisão pode promover tornam-se um mecanismo promotor de 

aprendizagem/desenvolvimento organizacional da escola, pelo diálogo, pelo 

questionamento e pela  investigação - acção, factores propulsionadores de mudança. 

   Se bem que tenhamos colocado o enfoque na supervisão praticada pelos 

coordenadores de departamentos de línguas de uma escola secundária, procurámos, 

numa perspectiva de tipo sistémico, construir conhecimento mais alargado à escola. De 

um modo específico, pretendemos aceder às representações dos professores de línguas 

sobre os efeitos decorrentes da aplicação do modelo de autonomia, às funções de 

supervisão do coordenador dos respectivos departamentos, às representações do 

presidente do Conselho Executivo/Pedagógico e às representações dos Coordenadores 

dos Departamentos curriculares de línguas sobre esses mesmos efeitos e ainda à leitura 

que os sujeitos fazem das dinâmicas dos departamentos sob a égide do referido modelo. 

Esta orientação de trabalho afigura-se-nos pertinente porque ao institucionalizar a 

política de prestação de contas, de responsabilidade partilhada,  o modelo de 

administração e gestão das escolas confere- lhes, simultaneamente, a função de 

operacionalizar a sua própria avaliação interna, com carácter sistemático, formativo, 

como um elemento regulador da qualidade do ensino prestado. Para esta política 

concorre decisivamente o exercício de supervisão que os diferentes órgãos praticam. 

Trata-se, em suma, de procurar perceber como é que os professores sentem a escola no 

seu quotidiano enquanto organização, que imagem têm dos benefícios esperados 

(conseguidos) e que esta nova morfologia organizacional pode ajudar a construir, e 

ainda tentar compreender como sentem que o contexto (e a supervisão que nele se 



pratica) afecta a sua acção educativa. Por outras palavras, procura-se analisar o efeito 

das mudanças organizacionais nas relações colegiais, no tipo de reflexão desenvolvida 

nos contextos “formais” de interacção – reflexão e decisão - em que trabalham os 

professores de línguas de uma escola secundária.  

 O campo da supervisão não se limita hoje à prática pedagógica e à formação 

inicial, como atrás foi dito. Entre nós, assiste-se ao seu alargamento a todo o contexto 

escolar/educativo, sendo a supervisão praticada por aqueles que têm a seu cargo 

responsabilidades curriculares, pedagógicas e administrativas, ou seja, por todos aqueles 

a quem cabe desenvolver projectos, gerir estruturas de orientação educativa ou apoiar 

estruturas administrativas (Alarcão, 2001a, 2001b; Sá-Chaves, 2000; Oliveira, 2001). 

Partindo desse princípio, estabelecemos como horizonte mais longínquo da 

nossa análise compreender  como é que a escola pode aprender, isto é, como pode 

“passar de um modelo baseado em rotinas e em certezas para outro que esteja 

sustentado em incertezas e dúvidas” (Santos Guerra, 2001:12), tentando aferir dos 

factores que se constituíram como “bloqueio da aprendizagem” e dos que a 

favoreceram. Nesse itinerário, tivemos presente que o passado acompanha os actores, 

quer a nível pessoal quer a nível profissional e que esse facto também é válido no 

campo da supervisão (Waite, 1995).  

Assim, perseguiremos o objectivo de responder às questões de  pesquisa 

formuladas, desocultando i) os  processos de negociação que precederam a configuração 

estabelecida para os departamentos curriculares de línguas. Será oportuno ter em 

consideração nesse caminho de análise a necessidade que os professores sentiram (ou 

não) de mudança organizacional e dos significados que lhe atribuíram com reflexo na 

suas tomadas de decisão no âmbito pedagógico-didáctico; ii) é nossa pretensão 

compreender as dinâmicas que ocorrem nos departamentos curriculares de línguas, da 

perspectiva dos diversos intervenientes e aferir das mudanças (ou não)  proporcionadas 

pelo novo  desenho organizativo, com repercussões na qualidade da reflexão 

pedagógico - didáctica, na promoção de uma pedagogia integrada das diferentes línguas 

e na definição de uma política linguística de escola; iii) pretendemos, ainda, chegar à 

compreensão das representações dos professores dos departamentos curriculares de 

línguas relativamente às práticas de supervisão que neles ocorrem, bem como às 

representações que têm do ensino e da aprendizagem das línguas no que toca o recurso a 

outras línguas e ao exercício de tradução, na crença de que essas representações afectam 

a sua acção em sala de aula, não obstante as “contradições” e os “dilemas” que 



caracterizam a relação entre o “pensamento” do professor e as suas opções em situação. 

iv) Propomo-nos, por fim,  discutir o modo como os actores percepcionam os benefícios 

esperados/obtidos com a implementação do modelo de autonomia. 

 

 

 

 1. Configuração dos departamentos curriculares de línguas: “evolução na 

continuidade”? 

 

 

Neste ponto do nosso trabalho pretendemos analisar como é que a escola secundária 

que se constituiu como foco de estudo desta investigação negociou e estabeleceu a 

configuração adoptada para os departamentos curriculares, particularmente para as 

línguas. Partimos da análise do conteúdo dos documentos que formalizam o regime de 

autonomia   (a nível macro, O Decreto - Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio  e o Decreto 

Regulamentar nº 10/99  de 21 de Julho; a nível meso: PE, RI e os Regimentos dos 

Departamentos de Línguas) para compreender as representações dos sujeitos 

relativamente aos processos de negociação que se concretizaram na actual configuração 

em departamentos. 

O Decreto - Lei 115-A/98 refere que neles se “encontram representados os 

agrupamentos de disciplinas e áreas disciplinares, de acordo com os cursos leccionados, 

o número de docentes por disciplina e as dinâmicas a desenvolver pelas escolas” (Cap. 

IV; secção I; artigo 35º). As competências do departamento curricular (art. 4º, Decreto 

Regulamentar 10/99) evidenciam as dinâmicas de “articulação curricular”, 

nomeadamente a nível de metodologias, de gestão do currículo, de coordenação de 

estratégias de diferenciação, que o normativo aponta como a principal mais valia deste 

desenho organizacional para impulsionar a mudança pelo aprofundamento da autonomia 

da escola. 

Espera-se que esta morfologia organizacional, que deixa “margem” às dinâmicas 

específicas de cada escola para promover a articulação curricular, ajude a ultrapassar a 

tendência fragmentária e molecular do nosso ensino, já que, como refere Oliveira:  

 

"o gestor intermédio (...) pela posição que ocupa no contexto da comunidade 

escolar, tem a possibilidade de reconhecer os desequilíbrios e as disfunções do 



sistema escolar e tem a autonomia e legitimidade para promover medidas de apoio e 

de correcção, tendentes à melhoria do desempenho dos professores, com a finalidade 

última de promover o sucesso educativo" (2001: 48). 

 

 Como se infere, espera-se que as novas configurações organizacionais possam 

favorecer a integração e a articulação de saberes e competências, propiciando 

igualmente novas formas de colegialidade e de colaboração entre os professores, com 

reflexos na qualidade educativa. 

A análise documental do Regulamento Interno da escola revela-nos a constituição 

de nove departamentos curriculares, a saber, Departamento de Saberes Praxiológicos, de 

Ciências Físicas e Químicas; de Ciências Matemáticas; de Ciências Naturais; de 

Ciências Sociais e Humanas; de Expressões; de Línguas Germânicas; de Línguas 

Românicas e Clássicas e de Tecnologias. A análise documental dos Regimentos dos 

departamentos de línguas leva-nos a concluir da preocupação em  explicitar  “normas de 

funcionamento” burocratizantes”, como sejam a periodicidade das reuniões ou as regras 

inerentes à sua convocação.  

Para conhecer as dinâmicas accionadas pela escola e que resultaram na estrutura 

intermédia que já descrevemos, procurámos ter acesso ao processo de negociação que a 

determinou e lhe justifica o sentido, da perspectiva do Presidente do Conselho 

Executivo/Pedagógico (PCE/CP) e dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares 

de Línguas5. Dos discursos destes actores verifica-se que a decisão foi partilhada e 

negociada: 

chegou-se à conclusão de que teria de ser uma decisão onde toda a comunidade 

deveria dar a sua opinião  ( PCE/CP); 

o acesso à  informação foi particularmente importante no processo:  
 

"do DES na altura havia documentação própria foi distribuída toda a documentação  

todos os grupos na altura pronunciaram-se acerca do novo formato e essa informação 

é toda recolhida e a partir daí portanto há uma discussão relativamente ao formato dos 

departamentos"  (id). 

 

 

 
5 Adoptam-se as siglas CDLRC (Coordenadora do Departamento de Línguas Românicas e Clássicas) e CDLG (Coordenadora do 
Departamento de Línguas Germânicas). 



O processo, da perspectiva das coordenadoras dos departamentos de línguas, foi 

percebido  de forma idêntica,  destacando-se a referência ao debate que em ambos os 

casos se desenrolou intra - departamento:  

“A sensação que eu tenho é que se centrou mais nos grupos nunca vi isso tratado assim 

num grande grupo” (CDLRC); “Houve debate a nível do próprio 9º grupo”  (CDLG). 

 

 Nota-se, no entanto,  algum distanciamento em relação às decisões finais, como se 

observa na intervenção seguinte: 

 

“Propriamente não tive influência nisso portanto houve um determinado grupo de 

trabalho que fez o regulamento (...) e chegaram à conclusão de qual seria a melhor 

divisão em termos de divisão em  departamentos “(id). 

“se calhar faltou também um bocado mais de debate / não é / tinha de ser assim / lá se 

arranjaram as coisas para ser assim” (CDLRC) 

 

Relativamente aos critérios que possam ter pesado no desenho final, observa-se 

por um lado alguma reflexão de ordem logística e administrativa (o número de 

elementos de composição do CP: professores, alunos, coordenadores de directores de 

turma - que parece ter influenciado a decisão, bem como a intenção de harmonizar as 

dinâmicas já existentes com as que este modelo poderia proporcionar), notando-se, por 

outro lado, que o debate curricular (pedagógico-didáctico) se secundariza face às 

questões de natureza administrativa e funcional, o que está patente na opinião dos 

entrevistados: 

 

“Fomos confrontados com o seguinte: com o número elevado de professores que 

temos..”. ( PCE/CP); 

 

“Já éramos tantos que não se poderia constituir um departamento” (CDLRC) 

 

“Estudaram-se outras hipóteses mas o nosso departamento tem normalmente já 

bastantes professores” (CDLG). 

 

Verifica-se ainda que no desenho organizativo adoptado se procuraram integrar 

dinâmicas/rotinas  já existentes - “tradição” e “isolamento” - tal como afirma a 



coordenadora do Departamento de Germânicas quando solicitada a avaliar  a 

adequação do debate às suas finalidades: 

 

“Acharam que as línguas românicas funcionavam melhor com as clássicas (...) portanto 

a maior parte dos professores que dão português também davam francês e ficou assim” 

(...) 

“Por sistema aqui na escola nós trabalhamos mais a nível do departamento e não 

propriamente com outros departamentos”. 

 

Talvez que o peso dessas dinâmicas constitua razão para se avançarem os 

“ganhos” logísticos como sendo dos mais importantes, isto é, a redução do número de 

elementos que compõem as estruturas intermédias de gestão, como seja o CP. 

 

"Porque é que nós tínhamos lá  (em CP) três pessoas a representar o grupo?"  (CDLRC). 

 

Apesar de prevalecer a imagem de que os factores funcionais de gestão e de 

administração tendem a sobrepor-se a outros de natureza intrinsecamente curricular, 

pode afirmar-se que o debate, na generalidade, procurou comprometer todos os actores, 

sendo assegurados mecanismos de informação e de circulação de informação que 

sustentam as opções tomadas. Esta constatação parece-nos indelevelmente associada ao 

objectivo do PE cujo desafio consiste em “Assegurar que a liderança da escola seja 

empreendedora, interpessoal, aberta, receptiva e descentralizadora” (PE: 17). 

No que toca à constituição dos departamentos de línguas é referido que “por 

aquilo que foi feito não houve grandes alterações / foi consensual foi consensual este 

desenho de departamento”(PCE/CP), opinião corroborada pelas coordenadoras dos 

respectivos departamentos, que invocam o número excessivo de professores como 

principal factor inibidor de novos desenhos organizacionais, a par das “dinâmicas 

específicas” de funcionamento do trabalho dos “antigos” grupos disciplinares. 

Conclui-se que as potencialidades do novo modelo não foram, em primeira 

instância,  equacionadas pelos actores no âmbito da articulação curricular ou da 

renovação pedagógico-didáctica. Observa-se a preponderância dos factores de natureza 

administrativa e funcional em detrimento de um debate mais centrado em factores 

pedagógicos e didácticos tendentes a reavaliar as políticas educativas/ linguísticas de 

escola.  



É visível ainda o “peso” dos interesses corporativos já instalados e tacitamente 

aceites, uma vez que, da perspectiva das entrevistadas, não houve, da parte dos 

professores de línguas, propostas de debate que, eventualmente, conduzissem a outras 

configurações. 

Esse aspecto está patente na  opinião expressa pelos professores de línguas,  

respondentes ao inquérito por questionário, em que  68%  concordam com a 

configuração organizacional do seu departamento de línguas como se observa no 

Gráfico nº 10: 

Gráfico nº 10 

 

Dos 29%  que discordam,  seis respondentes propõem como configuração mais 

adequada a existência de dois departamentos (línguas clássicas e língua materna;  

línguas estrangeiras), um professor propõe um único departamento que integre todas as 

línguas e dois professores sugerem a criação de três departamentos. 

Embora as técnicas utilizadas não nos tenham permitido obter dados para aprofundar as 

razões que possam ter determinado as opções anteriormente referenciadas, prevalece a 

tendência para o “fechamento” da organização e do planeamento do trabalho linguístico 

entre os professores de línguas, não se vislumbra que tenham atribuído às margens de 

liberdade que o regime de autonomia lhes facultava neste domínio um significado 

maior na mudança e na inovação pedagógica a nível de educação em línguas. Dito de 

outro modo, “evoluiu-se na continuidade”. Esta interpretação leva-nos a especular sobre 

o tipo e a qualidade  da reflexão que terá tido lugar, necessariamente afectada pela 

urgência de implementação do modelo (acopulada aos receios, às rupturas que o “novo”  
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sempre faz emergir).6 

No caso dos departamentos curriculares de línguas infere-se uma tendência  para 

a lógica de proximidade/parentesco entre as línguas (Departamento de Línguas 

Românicas e Clássicas; Departamento de Línguas Germânicas), em detrimento de 

concepções que enfatizam o plurilinguismo e o pluriculturalismo baseado em objectivos 

educativos que beneficiam da “harmonização” organizacional entre os ensinos das 

diferentes línguas oferecidos pela escola. Explicitando o que acabámos de afirmar, a 

manutenção das “velhas lógicas” organizacionais pode ser percebida como um 

obstáculo à articulação curricular no domínio das línguas, nomeadamente no que toca às 

línguas estrangeiras, “divididas” por dois departamentos.   

Pelo facto de os departamentos de línguas manterem uma configuração 

decalcada na dos antigos grupos disciplinares e ainda por um número relevante de 

professores concordarem com a actual configuração, podemos colocar a hipótese de não 

terem desejado o novo (?) esquema organizativo, de o não terem integrado na reflexão 

que precedeu a decisão de assim configurar os departamentos. Essa configuração pode 

ser percebida como factor condicionante de uma pedagogia integrada entre os diferentes 

ensinos de línguas, apesar da convicção de que  “teoricamente poderia ser benéfico para 

os alunos”, como foi referido por um dos entrevistados. 

Um outro factor que pode concorrer para a manutenção da “lógica” de grupo 

disciplinar é a tendência para a monodocência, no pressuposto de que  “a circulação de 

práticas e de concepções parece inseparável da circulação de pessoas, vectores 

privilegiados da transferência” (Frias, 1992: 141), o que pode reforçar a propensão para 

o “fechamento”.  

Observando que apenas  29% dos inquiridos lecciona mais do que uma 

disciplina, sendo que desse total, 16,1% têm entre 1 e 12 anos de serviço na escola e 

12,9% entre 17 e 29, seremos impelidos a confirmar neste contexto lógicas comuns à 

distribuição da componente lectiva, segundo as quais aos  professores mais “novos” são, 

tradicionalmente, atribuídos os últimos horários, normalmente mistos, como 

confirmámos por consulta aos horários nos serviços administrativos da escola. 

 
6 A qualidade e a oportunidade do debate havido para constituir os departamentos curriculares deverá analisar-se no contexto mais 
vasto de implementação do regime de autonomia, desde a publicação do desp. 27/ME/97 (que chega às escolas na forma de 
documento provisório, em Maio) , com o objectivo expresso de “dotar gradualmente os estabelecimentos de ensino básico e 
secundário de maiores graus de autonomia”. De facto, este despacho só será publicado em 2/6/97, DR nº 126, I Série-B, o que 
segundo Matias Alves “evidencia a prepotência da lógica de subordinação hierárquica e administrativa e a desvalorização da  lógica 
da cidadania e do Direito (...) para além de revelar uma deficiente planificação do processo de produção e difusão normativa” (1999: 
6)  
 



 Pelo facto  de se  tratar de uma escola com um índice elevado de estabilidade do 

corpo docente (84% pertence ao QND), poderemos associar a tendência para o 

“fechamento”  à sobreposição dos critérios administrativos e corporativos na negociação 

e distribuição da componente lectiva (como a antiguidade ou a classificação 

profissional).  

 Sabe-se que a leccionação de uma ou de  mais de uma disciplina, para a(s) 

qual(is) se está habilitado/qualificado se encontra associada a inúmeros factores da 

cultura (e subculturas) de escola, nomeadamente, as tensões que fervilham na 

negociação da distribuição da componente lectiva. Em todo o caso, os resultados 

obtidos não nos permitem fundamentar tendências neste domínio, para além das 

apontadas. O Gráfico 11 mostra como as línguas estão distribuídas pelos  professores 

dos dois departamentos curriculares: 

Gráfico nº 11 

 

 

A explicação desta distribuição pode estar enlaçada à perpetuação de rotinas, aos 

“interesses instalados” e às hierarquias estabelecidas. A este  propósito refere a 

Coordenadora do Departamento de Línguas  Românicas e Clássicas: “É por 

classificação [escolha dos anos/níveis] (...) eu escolho no meu lugar é evidente (...) as 

pessoas são um bocadinho individualistas / eu estou primeiro (...) mas às vezes há 

outros critérios que também são pedagógicos e outros que são pessoais (...) é assim uns 

ficam com as turmas melhores horários melhores alunos melhores e os outros”. 

  Podemos concluir que na origem da morfologia organizacional das estruturas de 

gestão intermédia – departamentos curriculares - previstas pelo modelo de autonomia 

poderão ter estado razões ligadas à i) natureza intrínseca da própria escola (necessidade 

de harmonizar  as dinâmicas já existentes, as culturas individualistas e corporativistas 

com os desafios da modernidade; o facto de se tratar de uma escola de grandes 
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dimensão demográfica, aspecto este  com implicações no desenvolvimento 

organizacional); ii) à “subjectividade dos actores” (a forma como perceberam o novo 

modelo, os significados que lhe atribuem, a  necessidade que dele [não] sentiram);  iii) à 

“dinâmica de negociação” e  iv) às estratégias utilizadas para integrar a “diversidade 

conflitual” em presença, morfologia essa  que se concretizou nos desenhos que 

descrevemos no Capítulo IIIº. 

A análise de dados leva-nos a concluir que a configuração adoptada para os 

departamentos curriculares, nomeadamente os de línguas, pode ter ocorrido a partir do 

que Matias Alves descreve como o “reconhecimento de que são os interesses pessoais, 

profissionais, políticos das pessoas concretas que determinam as decisões e as acções da 

organização escolar” (1999: 13). 

A confrontação de interesses pode ter-se constituído como obstáculo à 

aprendizagem colectiva já que inviabilizou desenhos organizacionais mais propiciadores 

de uma pedagogia integrada das línguas. Por outras palavras, não se crê que o debate 

tenha sido conduzido na lógica do “pensamento sistémico” (Senge, 1991)  uma vez que 

prevaleceu e se impôs a lógica da fragmentação e da estanquicidade, embora os sujeitos 

revelem “compreensão” de algumas das variáveis que dificultaram o processo 

(Santiago, 2001: 37). 

 As razões para esta decisão disseminam-se também nas dinâmicas de 

funcionamento dos departamentos curriculares de línguas. Por isso nos pareceu 

importante recolher e analisar dados que conduzam à compreensão de algumas das 

dinâmicas que se abrigam nessa sub-cultura de escola. 

 

 

 

2. Dinâmicas de funcionamento: (des)equilíbrios entre corporativismo e 

aprendizagem colectiva 

 

 

Para construir  conhecimento relativo  às dinâmicas que os professores de línguas 

desenvolvem nos seus departamentos curriculares elegemos indicadores que se prendem 

com o número de reuniões efectuadas; os assuntos tratados nas reuniões de 

departamento; a proveniência desses assuntos; o grau de importância dos factores que 

têm  influência no trabalho colaborativo de departamento. 



A primeira abordagem compreensiva dessas dinâmicas efectuou-se através da 

análise documental que nos reconduziu ao PE e aos seus objectivos. A referência às 

“lógicas de implicação” dos actores e à “circulação da informação” enquanto 

indicadores de destaque das dinâmicas profissionais são nele recorrentes. É assim 

notória a aposta no desenvolvimento de uma  “cultura organizacional” potenciadora 

dessas “lógicas de implicação” que envolva a comunidade e, consequentemente, 

propicie a “adopção de uma linguagem comum” e assegure as “formações 

transdisciplinares”. Regista-se na proposta de reformulação do PE (a vigorar no triénio 

2001-2004) a preocupação redobrada com a promoção da “cultura organizacional” 

(“participativa”, “atenta”, “crítica”) na deliberada intenção de comprometer todos os 

actores nos processos de “discussão”, “decisão” e de “auto-avaliação”. 

Os dados recolhidos mostram-nos que 96,7% dos professores  consideram o 

número de reuniões de departamento suficiente e destaca-se os que declaram ainda 

(93,5%) que nelas são sempre tratadas informações de CP. Este facto,  na perspectiva da 

CDLRC deverá ser objecto de reflexão, porque as reuniões “assim são pouco rentáveis / 

dão-se muitas informações”. 

  A avaliação de professores nunca (45,1%) ou raramente (29%) é tema da 

agenda destas reuniões. Verifica-se também que os projectos de departamento são 

tratados com alguma frequência bem como os critérios e resultados da avaliação dos 

alunos, como se observa no Gráfico nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Legenda:  

A Informações de Conselho Pedagógico 

B Planificação de actividades lectivas 

C O  Processo de ensino e de aprendizagem das línguas 

D Avaliação dos professores 

E Projectos de departamento 

F Materiais pedagógico-didácticos 

G Manuais 

H Programas 

I Critérios de avaliação dos alunos 

J Resultados da avaliação dos alunos 

K Propostas, recomendações a apresentar ao Conselho Pedagógico 

L Pareceres a devolver ao Conselho Pedagógico 

M Outro(s) ___________________________ 

 

A dinâmica que parece sobressair relaciona-se com os mecanismos de 

comunicação entre órgãos prescrutando-se algum equilíbrio entre as propostas a 

apresentar ao CP e os pareceres a devolver, no que toca a circulação de informação. 

Ainda assim, os recursos pedagógicos merecem algum destaque de tratamento em sede 

de reunião de departamento ao mesmo nível do processo de ensino e de aprendizagem 

das línguas. 

Uma análise destes indicadores, por departamentos, revela não existirem diferenças 

assinaláveis no que toca esta opinião. 
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Os assuntos tratados em reunião de departamento são com alguma  frequência 

propostos  por iniciativa do delegado de grupo/disciplina (51,6%) seguido do 

coordenador e pelos professores do departamento (48,3% %), numa lógica descendente 

de iniciativa, embora 32,2% dos professores considere que são sempre propostos pelo 

coordenador. 

Este indicador não nos leva a perspectivar mudanças de fundo no que toca a 

tomada de iniciativas que possam reverter em alteração da política linguística da escola, 

uma vez que os departamentos de línguas têm nas informações de CP o tema mais 

frequente de reunião e nas figuras que lideram os órgãos de gestão (Presidente do CP, 

Director Executivo.; delegado de grupo) os principais impulsionadores do debate.  

Já quanto aos factores com influência no trabalho colaborativo de departamento, 

é visível uma situação de algum equilíbrio relativamente ao grau de importância que 

lhes atribuem, destacando-se neste indicador o facto de considerarem muito importante 

e muitíssimo importante o espírito de grupo (58%, 38,7% respectivamente),  as 

relações interpessoais positivas (52%, 38,7% respectivamente) e os horários ajustados 

(55%, 22,5%, respectivamente), como se pode comprovar pelos  dados do Gráfico 13: 
Gráfico nº 13 
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Legenda: 

A      Horários ajustados  Escala: 

B      Formações profissionais diferenciadas 1 - Nada Importante 

C      Formações académicas  diferenciadas  2- Pouco Importante  

D      Perspectivas teóricas comuns sobre ensino-aprendizagem de    línguas 3- Importante 
E       Existência  de finalidades/objectivos comuns entre as diferentes línguas 4- Muito Importante 

F       Relações interpessoais positivas entre professores  5- Muitíssimo Importante 

G      Espírito de grupo  

H       Espaços físicos para reuniões  
I        Outro(s)  

 

Quanto às formações académicas e profissionais diferenciadas, estas não se 

apresentam como um elemento influenciador de relevo no trabalho de departamento. 

Este dado pode, contudo, indiciar-nos outras análises e novas questões de estudo: trata-

se de confirmar o clima de separação entre o saber académico e o saber profissional dos 

professores adquirido no exercício da profissão docente, atribuindo aos factores 

externos (horários, espaços físicos) um maior grau de importância; ou tratar-se-á de 

privilegiar o clima e as relações interpessoais na ecologia do contexto de trabalho no 

sentido de valorizar/proteger a pessoa e o profissional? Dito de forma diferente, tratar-

se-á de uma tendência para imputar os insucessos aos factores exteriores ao professor, 

pelos quais este não se acha directamente responsabilizado, ou, de preservação da 

unidade interna do grupo?  

A tendência para a separação entre as diferentes disciplinas linguísticas pode 

ainda ser confrontada com o objectivo expresso no PE de escola, por nós já 

referenciado, a saber, adoptar uma “linguagem comum” nos domínios estruturantes das 

actividades escolares. O Presidente do CE/CP reconhece que essa linguagem comum se 

encontra associada a diversos factores e está intimamente ligada à cultura de 

organização da escola como se confirma pelo seu discurso: 

 

“Digamos que há essa necessidade de haver essa linguagem comum que referiu mesmo 

a própria cultura de organização da escola penso que terá de ser comum  /poderei ver 

aqui os resultados de uma 1ª fase dos dispositivos de avaliação / na avaliação penso que 

de alguma forma foi conseguido os objectivos foram comuns que de alguma forma foi 

conseguido / houve aqui um acertar de agulhas para não haver aqui situações diferentes” 

(PCE/CP). 

 



A propensão para o “fechamento” e para a manutenção dos desenhos já 

existentes parece observar-se na generalidade dos departamentos – linguísticos e não 

linguísticos- e surge, da perspectiva deste entrevistado, associada às dinâmicas já 

existentes, fossem elas de inovação ou de resistência à mudança,  quando refere: 

 

“O que estava antes de alguma forma não se alterou  / os antigos grupos disciplinares / 

mantiveram-se neste novo desenho e se até aí existiam dinâmicas elas continuam a 

existir / não é por este novo formato não é uma mais valia poderá haver outros factores 

os grupos de alguma forma mantêm-se / poderá haver outros aspectos”.(PCE/CP).  

 

Uma coordenadora estende a sua reflexão crítica mais longe ao afirmar que “ao 

fim  e ao cabo acaba por estar tudo na mesma (...) o problema não está na maneira como 

está configurada toda esta / (...) eu acho que está nas pessoas / temos um peso de hábitos 

/ de anos e anos que eu acho que tem de se mudar de alguma maneira" (CDLRC). 

 

A articulação curricular, finalidade importante da criação dos departamentos, 

não ganhou nesta estrutura novo espaço de discussão, e isto porque as lógicas se 

mantiveram, tal como afirmam os nossos sujeitos: 

 

"Nos grupos em que havia essa tradição mantém-se / se é por força de se ter criado um 

departamento penso que não /  poderá haver outras estratégias/ outras lógicas de 

promover essa articulação/ não foi por se ter criado o departamento / se calhar vou ser 

um bocado redutor mas / não houve essa articulação não é pelos departamentos quer 

dizer mudou-se a designação mas as lógicas mantiveram-se" (PCE/CP) 

O mesmo entrevistado avança como causa o “peso da tradição” e as 

características da escola: 

"pondo na balança das mais valias das desvantagens e vantagens penso que 

numa escola deste tipo o prato das desvantagens seria mais pesado / se calhar sem o 

peso da tradição penso que poderia funcionar muito melhor e aí digamos que seria 

uma situação vantajosa para os alunos" 

Poder-se-á concluir que a mudança organizacional não parece ter sido 

determinante na mudança e na inovação, propendendo-se para a manutenção das 

“rotinas” e de interesses corporativos a sobreporem-se às necessidades pedagógico-

didácticas. Deste modo pode antever-se que essa mudança organizacional não tenha 



sido sentida como necessária pelos professores de línguas. Poder-se-á afirmar que a 

mudança organizacional  não teve repercussões a nível da “lógica profissional” que 

anima a cultura dos departamentos. A “ideologia disciplinar” tende a ditar as regras 

de funcionamento, relegando para um plano secundário “exigências mais 

especificamente pedagógicas” (Gather Thurler, 2000: 33). 

Os “interesses” são  referidos pelo PCE/CP quando solicitado a pronunciar-se 

sobre o alargamento do leque de oferta da escola a nível de línguas estrangeiras: 

"por uma questão de defesa de grupos / as pessoas não estarão muito interessadas 

embora as pessoas também poderão argumentar que a questão pedagógico-didáctica é a 

questão de interesse por parte dos alunos  / não será válida num cenário aqui para a 

escola  mas é uma situação que está em debate" (PCE/CP). 

 

As dinâmicas vivenciadas no novo modelo não parecem ter sofrido alterações de 

relevo, na perspectiva das coordenadoras dos departamentos curriculares. Os 

professores que já demonstravam “disponibilidade” e “motivação” anteriormente 

pautam a sua profissionalidade pela colaboração e pela “dedicação”; os que não 

atribuem  à  profissão docente essas características e, consequentemente, se alheiam e 

distanciam, mantiveram idêntica postura. 

Nota-se, contudo, que, na opinião da coordenadora do Departamento de 

Línguas Germânicas, este modelo proporciona mais implicação dos actores em matéria 

pedagógico-didáctica, quando afirma: 

"Talvez a dinâmica seja um bocadinho diferente (...) a nível de reuniões de planificação 

(...) a nível do trabalho de discussão de problemas de avaliação / acho que o nosso 

departamento dedica muito tempo a isso" (CDLG). 

 

Ainda assim, o planeamento e a reflexão sobre o trabalho escolar assumem por 

vezes forma individualizada [os professores de francês trabalham isoladamente dos 

professores de inglês e de alemão, não obstante serem professores de língua 

estrangeira, e assumem que têm formas de trabalho “muito diferentes”] ou de 

colegialidade que se aproxima do tipo  “balcanizada” ou de “colegialidade artificial” 

(Hargreaves, 1998) [os professores de português trabalham com os professores de 

francês porque uns e outros leccionam ambas as disciplinas, por isso “trabalham em 

conjunto”]. 



 Solicitada a dar a sua opinião sobre o que sabem os professores de línguas do 

trabalho uns dos outros a CDLRC é categórica: 

 

“Não sabem nada / nadinha / nada / (...) trabalham (...) com métodos (...) absolutamente 

diferentes (CDLRC). 

 

 As relações entre os grupos não parecem beneficiar a  deslocação e “a partilha  

de acordos, factores importantes para a sustentação da mudança e  inovação” 

(Santiago, 2001: 37).  

As diversas referências ao funcionamento do CP conduzem-nos inevitavelmente 

à reflexão sobre a representatividade do coordenador enquanto líder das diferentes 

disciplinas do departamento, isto é, como gestor intermédio do currículo. Colocam-se 

neste caso cenários de enviesamento à filosofia do regime de autonomia e problemas 

acrescidos de coordenação do planeamento do trabalho pedagógico com implicações 

no estabelecimento das competências transversais às diferentes áreas do saber. A 

propensão para o “individualismo” e a emergência de interesses corporativos parecem 

sobressair, uma vez que o coordenador de departamento parece “sentir-se” a 

representar o “somatório” das diferentes concepções e sensibilidades dos grupos 

disciplinares que compõem o departamento. De acordo com a filosofia do modelo de 

autonomia, ele deveria  representar um projecto comum às diferentes disciplinas que 

integram o departamento. Só assim, e no exercício pleno das suas competências, este 

gestor intermédio poderá gerar a mudança e aprofundar as formas de autonomia na 

especificidade do seu contexto.  

A lógica da “tradição” disciplinar parece também impor-se no que toca o grau de 

participação/envolvimento dos professores de línguas nas dinâmicas de planeamento, 

uma vez que 67,7% dos respondentes classifica como bom o seu 

envolvimento/participação na programação das actividades lectivas. 

 Considerando que 62,5% dos respondentes declara ter já exercido o cargo de 

delegado de grupo/disciplina, procurámos também  analisar especificamente as suas 

representações sobre o grau de envolvimento/participação no PE de escola, no PAA e 

nos projectos interdisciplinares. Os resultados obtidos mostram que 54,8% desse grupo 

qualifica como suficiente o seu envolvimento/participação pessoal no PE e 58% atribui 

a mesma classificação ao seu envolvimento no PAA. Os dados anteriormente referidos 

permitem-nos levantar algumas questões sobre a implicação destes sujeitos nos 



documentos que enquadram a autonomia da escola. Ao qualificar a sua participação de 

suficiente corroboram de algum modo as dificuldades referidas pelas coordenadoras 

dos departamentos curriculares de línguas sobre o “alheamento” e o 

“desinvestimento” manifestado por alguns dos professores dos respectivos 

departamentos, quando se referem ao trabalho não lectivo. Confirmam, por outro lado, 

a tendência geral para a percepção do espaço do departamento como essencialmente 

reservado às actividades de programação lectiva e à prestação de “informações de 

Conselho Pedagógico”, à semelhança da dinâmica dos “antigos” grupos disciplinares. 

 Podem, então, apresentar-se cenários de alguma ambiguidade no que toca às 

competências do Departamento, uma vez que, pelo facto de os respondentes 

privilegiarem o seu envolvimento pessoal na “programação das actividades lectivas”, 

reservarão, eventualmente, menos espaço à reflexão pedagógico-didáctica, 

nomeadamente nos aspectos que dizem respeito à diferenciação pedagógica, à 

flexibilização dos currículos, à reflexão sobre práticas educativas. 

 

 Em síntese, destaca-se que o planeamento da acção educativa da escola, 

traduzido no RI, no PE e no PAA, nos apresenta a imagem de uma instituição que 

constrói e aprofunda a sua autonomia, no cumprimento do preceituado nos normativos 

legais. A escola secundária objecto de estudo define objectivos que considera ajustados 

ao contexto social em que se insere, elenca competências para os diferentes órgãos de 

administração e gestão, contemplando a repartição/desconcentração de poderes e 

prevê a operacionalização da sua avaliação interna como processo gerador de auto-

conhecimento e de regulação. 

 Os dados discutidos anteriormente permitem-nos concluir da existência de 

modelos de planeamento e de reflexão sobre o trabalho escolar que assume, por vezes, 

forma “individualizada” ou formas de colegialidade que se aproximam de formas de 

tipo “balcanizada” ou de “colegialidade artificial”, como já salientámos. Encontrar-

se-ão nessas formas de cultura organizacional razões para que a configuração dos 

departamentos curriculares (especificamente os de línguas) permaneça idêntica à dos 

antigos grupos disciplinares. Quando tal não se verifica,  as causas prendem-se 

sobretudo com a aplicação de normas burocratizantes (número de elementos a compor 

o CP) ou o perdurar da tradição (as lógicas de funcionamento dos professores de 

línguas estrangeiras são reconhecidamente diferentes, por conseguinte mantém-se a 

separação organizacional). 



 Os dados relativos às dinâmicas de funcionamento conduzem-nos à subsistência 

de interesses corporativos construídos numa lógica de desenvolvimento profissional 

impulsionada pelo “centro” de decisão e expressa, por exemplo, no sistema de 

progressão na carreira, de cariz meritocrático, visível nas “regalias” em termos de 

escolha de horários. Sente-se o peso das exigências do trabalho em equipa e a 

dificuldade em gerir as discordâncias (Perrenoud, 1996), próprias da cooperação, 

aspecto que não podemos aprofundar por escassez de dados. Há todavia indícios de 

necessidade de mudança, de mobilização de todos os actores, de estímulo a novas 

aprendizagens colectivas que contemplem as dúvidas mas também os compromissos 

próprios de cada ciclo da carreira profissional (ibid: 127). Esses indícios 

consubstanciam-se e encontram eco na proposta de reformulação do PE, 

nomeadamente quando se quer “valorizar os Professores como profissionais 

autónomos e responsáveis, empenhados solidariamente no sucesso escolar e educativo 

de todos os alunos”.  

 A estes cenários não será indiferente a acção supervisiva das coordenadoras, as 

estratégias de supervisão que mobilizam, o significado que atribuem às suas funções, 

aspectos que nos propomos analisar no ponto seguinte. 

 

 

 

 

3. (In)experiências de supervisão na gestão intermédia 

 

 

O regime de autonomia que institucionaliza, por um lado, a política de prestação de 

contas inerente às organizações responsáveis, democráticas e flexíveis, incumbe-as, por 

outro, da operacionalização e monitorização dos instrumentos que tornem a avaliação  

(interna) transparente, sistemática e reguladora da qualidade do serviço que prestam. 

Coloca-se, assim, a questão de tentar compreender que dinâmicas ocorrem na escola 

quando reflecte, analisa e avalia a sua acção e a missão educativas, a necessidade que 

sentem os actores de promover e praticar  a auto-avaliação, como interpretam os 

resultados obtidos e, finalmente, que estratégias mobilizam para ultrapassar “os pontos 

fracos”. 



No âmbito desta problemática, o nosso objectivo centrou-se  na compreensão das 

formas de exercício de supervisão praticadas na escola, nomeadamente pelos 

coordenadores dos departamentos curriculares de línguas, decorrentes das 

competências atribuídas no seu RI e nos Regimentos dos respectivos departamentos; da 

posição dos professores de línguas relativamente ao alargamento da supervisão 

exercida pelo coordenador (nomeadamente à sala de aula, com função avaliativa); à 

opinião que têm sobre o perfil do coordenador, enquanto líder. A principal função do 

supervisor entende-se neste espaço no significado abrangente e formativo que Alarcão 

lhe atribui (muito embora esta autora perspective o supervisor, neste âmbito, como uma 

figura que integra a liderança da escola) quando  refere: 

 

"fazendo parte do colectivo da instituição e trabalhando em íntima ligação com a sua 

direcção e com os outros níveis de gestão e supervisão, responsabiliz[a-se] por 

fomentar ou apoiar o processo reflexivo-formativo da escola sobre si mesmo com 

vista à melhoria da qualidade da instituição e da educação que nela se pratica"  

(2001b: 20). 

 

A acção supervisiva praticada pelo coordenador dos departamentos curriculares é 

aqui também tomada na sua carga conflitual (Waite, 1995) de poder e de autoridade 

implícita, isto é, perspectiva-se o supervisor enquanto “reprodutor, na escola, das 

decisões tomadas” esperando-se, simultaneamente, que “ele seja um elemento criativo, 

com iniciativa, dinâmico, a fim de encontrar os momentos adequados para agir e 

provocar o trabalho cooperativo dos professores” (Fernandes, 1998: 117). As sinergias 

experienciadas nos departamentos de línguas resultam parcialmente da própria 

mobilização das competências (capacidades cognitivas e relacionais/afectivas) do 

coordenador (Le Boterf, 1994, referido por Perrenoud, 1996) necessariamente 

afectadas pela singularidade dos contextos. 

Da análise documental dos dispositivos de avaliação que a escola concebeu e 

implementou para operacionalizar a sua avaliação interna (na opinião do PCE/CP,  o 

grande objectivo para o ano lectivo de 2000-2001) decorre uma preocupação com a 

avaliação de todas as estruturas da escola. Contudo, “não foi fácil” accionar esse 

processo, diagnosticando-se problemas de “falta de formação”,  como nota o 

entrevistado: 

 



“há numa 1º fase um reconhecimento da dificuldade das pessoas em colaborarem / 

na avaliação da escola / não foi fácil / os próprios grupos / sentiram-se impotentes / não 

houve resposta não houve um feed-back / centraram a responsabilidade toda depois no 

Pedagógico por sua vez os elementos do Pedagógico também não se sentiram capazes 

(PCE/CP) e também de algum desinvestimento, como salienta a CDLRC: 

“ nisso as pessoas também deviam participar e as pessoas reagiram mal”. 

 

 As estratégias que a liderança da escola accionou para ultrapassar os 

constrangimentos sentidos face à avaliação prendem-se com a constituição de equipas 

ou “grupos de trabalho”. Esta opção decorre da incapacidade do CP em apresentar 

resposta aos novos desafios. 

Quanto a esta problemática da avaliação interna da escola, o PCE/CP sintetiza 

o seu pensamento afirmando: 

 

“não vejo alterações de fundo / o 115 veio sublinhar, veio chamar a atenção 

dessa necessidade / criou a responsabilidade no sentido de as escolas fazerem a sua 

auto-avaliação como elemento fundamental”, destacando a importância da “pressão 

social”, o “grau de exigência” das famílias e alguma necessidade sentida pelos 

professores como factores fundamentais da mudança. 

Retomemos o articulado do Decreto Regulamentar nº 10/99 de 21 de Julho que 

“estabelece o quadro de competências das estruturas de orientação educativa previstas 

no decreto-Lei 115-A/98, de 4 de Maio” deixando expressamente margem de liberdade 

às escolas para que definam outras adequadas à especificidade dos seus contextos de 

intervenção e que se encontram formalizadas no RI. A matriz de competências que o RI 

da escola prevê para o departamento curricular e para o seu respectivo coordenador 

entronca  no preceituado pelo Decreto Regulamentar nº 10/99. De facto, à superfície 

enunciativa dessas competências não se discriminam as que, de natureza mais 

supervisiva da acção pedagógica-didáctica dos professores de línguas, pudessem 

impulsionar mudanças. Reiteram-se as competências que permitem ao Coordenador de 

departamento contribuir para a formação contínua de professores (alíneas h, i); as que 

lhe conferem  representatividade para negociar os planos curriculares em CP (alíneas 

d, e, k); as que fazem dele um parceiro estrategicamente colocado para conceber, co-

implementar e co-avaliar os instrumentos que definem a política de escola, isto é, o seu 

PE e o seu PAA (g, j). As restantes competências atribuídas ao coordenador de 



departamento situam-se numa lógica organizacional de tipo profissional 

burocratizante, reportando-se à representação e à articulação com outros órgãos 

(alíneas a, b, l).  

A “cooperação” e a especificação de competências nessa área surge limitada à 

“troca de experiências” intradepartamento e a articulação interdepartamentos 

encontra-se omissa do articulado textual. 

Procurando interpretar o grau de importância que os professores dos 

departamentos de línguas atribuem a essas funções, nota-se que um número elevado de 

respondentes (64,5%) considera muito importante e muitíssimo importante (25,8%) 

“coordenar as actividades pedagógicas a desenvolver pelo departamento, no domínio 

da implementação dos planos curriculares nas suas componentes disciplinares e da 

área escola, bem como com as outras actividades educativas, constantes do plano 

aprovado pela assembleia” , conferindo um grau de importância assinalável à função 

de “promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do respectivo 

departamento” (58% muito importante; 35,5%, muitíssimo importante). Este dado pode 

traduzir-se numa visão das competências do coordenador como funções essencialmente 

de coordenação pedagógica, de acompanhamento do trabalho pedagógico fora da sala 

de aula mas também que abarcam outras actividades educativas constantes do PAA. 

Pode prefigurar-se um cenário de perpetuação das “antigas” funções do delegado de 

grupo (veja-se cap. I ponto 4.) e, consequentemente, ler, nesta “legitimização” que 

fazem os professores, escassos indícios à renovação das funções supervisivas do 

coordenador do departamento. E isto porque parecem ser as “rotinas de coordenação e 

planificação da actividade pedagógica” formal que congregam a maior incidência de 

opinião dos professores. É de realçar que os respondentes atribuem ainda um grau de 

importância significativo às competências de cariz burocrático e de representação 

(35,5% dos inquiridos consideram muito importante e com igual valor para muitíssimo 

importante “presidir às reuniões de departamento curricular”. Já  38,7% dos inquiridos 

considera muito importante  e 48,4% muitíssimo importante “representar o respectivo 

departamento nas reuniões de Conselho Pedagógico”). Este último indicador carece de 

aprofundamento e de mais informação sobre o significado que os actores atribuem às 

dinâmicas de CP e à competência de “representação”. Contudo, não dispomos de 

elementos que nos permitam avançar cenários interpretativos. 

Note-se ainda que alguns professores acham importante (32,3%) e muito 

importante (51,6%)  a função de “promover medidas de planificação e de avaliação 



das actividades de departamento”, resultado este que parece vir no sent ido da opinião 

dos entrevistados  quando se referem à necessidade que alguns professores sentiram de 

avaliação interna. 

 

 

 

 

Gráfico nº 14 

 

Legenda: 

A   Representar o respectivo departamento nas reuniões de conselho pedagógico 

B   Presidir às reuniões de departamento curricular 

C   Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do respectivo departamento 
D   Coordenar as actividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do departamento, no domínio da 
implementação dos planos c urriculares nas suas componentes disciplinares e da área escola, bem como de outras 
actividades educativas, constantes do plano aprovado pela assembleia 
E   Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de orientação educativa, 
nomeadamente na análise e desenvolvimento de medidas de orientação pedagógica  
F   Apresentar ao conselho pedagógico propostas de agrupamentos de tempos lectivos semanais para as 
diferentes disciplinas. 
G  Assegurar a participação do departamento na elaboração, desenvolvimento e avaliação do projecto educativo 
da escola, bem como no plano de actividades e do regulamento interno do estabelecimento . 
H  Promover a articulação entre a formação inicial e a formação contínua dos professores do departamento. 
I   Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das necessidades de formação dos 
professores do departamento. 
J   Promover medidas de planificação e de avaliação das actividades do departamento 
K  Submeter ao conselho pedagógico, para aprovação, a proposta do número de delegados de disciplina 

L   Assegurar a divulgação, junto do coordenador de ano dos directores de turma, do material didáctico das 
diversas disciplinas necessário ao trabalho na sala de aula 
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Escala: 

1 - Nada Importante 

2 - Pouco Importante 

3- Importante 

4 - Muito Importante  

5 - Muitíssimo Importante  

 

 

Na discussão deste indicador (funções do coordenador) dever-se-ia tomar  a 

função de coordenação no seu sentido mais alargado como defende Perrenoud: 

“coordonner, c’est d’abord contribuer à instituer et à faire fonctionner les lieux de 

parole, pour que les choses se discutent et se débattent ouvertement, dans le respect 

mutuel” (1999: 100), embora não tenhamos informação que nos permita perceber o 

sentido que os actores dão a essa competência. Todavia, quando solicitados a dar a sua 

opinião sobre a actividade que o coordenador poderia desenvolver no sentido de 

estimular a discussão colectiva e articular/coordenar a acção docente, 41,93% dos 

respondentes manifestaram o seu ponto de vista. Da análise de conteúdo às respostas 

dadas verifica-se que o debate centrado em questões curriculares (pedagógico-

didácticas) é o mais referido (11 referências). 

 Esta leitura pode cruzar-se com a análise dos resultados relativos ao grau de 

concordância que os professores dos departamentos de línguas conferem à observação 

de aulas por parte do coordenador e às possíveis funções dessa observação. Enquanto 

que 62% dos professores discordam liminarmente da observação de aulas por parte do 

coordenador de departamento/delegado de grupo, 48,39% deles são favoráveis a um  

cenário de observação de aulas (por parte do coordenador) para “implementação de 

projectos de inovação” e um número semelhante de respondentes admite essa 

competência para resolver problemas de indisciplina (38,7%) ou problemas de 

insucesso escolar (35,5%) ou ainda com a finalidade de investigação educativa 

(38,7%), podendo inferir-se dos resultados obtidos alguma abertura a “parcerias” com 

finalidades concretas. Este cenário é confirmado pela coordenadora do departamento 

de Germânicas ao referir que “já houve experiências aqui na escola de eu participar em 

aulas de outros colegas e eles participarem na minha”. 

O facto de 62% dos respondentes rejeitar a observação de aulas por parte do 

coordenador é um dado que pode remeter para aquilo que a investigação tem chamado 

de “isolamento profissional”, a gestão individualizada da programação curricular, a 



“solidão” docente como factor inibidor da mudança e da inovação. Não se antecipa 

que as novas funções (constantes do normativo legal e reafirmadas pelo RI de escola) 

tenham sido integradas nas “teorias pessoais” dos professores como margens de 

autonomia potenciadoras de novas práticas.  

O Gráfico nº 15 mostra o grau de concordância dos professores relativamente às 

funções de uma possível observação de aulas: 

 

 

Gráfico nº 8 

 

Legenda:                                                                                                                           Escala: 

A      Partilha de experiências pedagógico-didácticas  1 - Discordo Totalmente 

B      Resolução de problemas de insucesso escolar 2 - Discordo  

C      Resolução de problemas de indisciplina 3- Não Concordo nem Discordo 

D       Avaliação dos docentes  4 - Concordo  

E       Implementação de projectos de inovação 5 - Concordo Totalmente  

F       Investigação educativa  

G       Outra(s)   

 

No que toca ao cenário que prevê competências de avaliação de professores 

através da observação de aulas por parte do coordenador, os professores, na sua maioria 

discordam ( 29% discordam totalmente; 29% discordam), sendo por isso significativo 

notar que 58% dos inquiridos não é favorável a este cenário; (22,5% não concordam 

nem discordam). No universo dos inquiridos apenas 12,9% concorda com as funções de 

avaliação, enquanto que  uma percentagem muito elevada valoriza no perfil deste gestor 

a “competência para gerir conflitos” (48,3%, consideram-na muito importante; 41,9% 

muitíssimo importante) destacando-se, na composição do perfil, o grau de importância 

que acordam à figura de “um colega experiente” (70,97% dos professores acha este 
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traço muito importante e 16,1%, muitíssimo importante), o que poderá, de alguma 

forma, confirmar a importância acordada à competência que visa “promover a troca de 

experiências e a cooperação entre os professores” do departamento. Destaca-se, então, 

a importância que atribuem à experiência e à gestão das relações interpessoais. Pode, 

genericamente, entender-se que não sobressai um grau de importância particular às 

funções do coordenador na perspectiva dos professores dos departamentos, para lá da 

que assinalámos. 

Quanto aos factores com influência no trabalho colaborativo de departamento, os 

inquiridos valorizam o espírito de grupo (58% acham este factor  muito importante e 

38,7% muitíssimo importante), as relações interpessoais positivas (52,9% consideram 

este aspecto muito importante e 38,7% muitíssimo importante), dados estes que se 

aproximam das conclusões anteriormente avançadas. Contudo, a figura do coordenador 

enquanto líder de departamento não é suposto ter competências no domínio da avaliação 

dos professores,  o que nos abre cenários sobre possíveis “tensões” vivenciadas nos 

departamentos. Uma vez que as relações interpessoais positivas entre professores se 

apresentam como o factor a que os professores atribuem mais importância a par da 

valorização do espírito de grupo, tal dado pode levar-nos a criar expectativas sobre o 

“clima” e os laços entre os diferentes membros dos departamentos. 

As tensões são genericamente referidas pelas  coordenadoras dos departamentos 

curriculares de línguas quando opinam sobre o exercício de funções supervisivas 

extensivas à sala de aula, afirmando que “não seria bem aceite” pela maioria dos 

professores. 

Mas as funções supervisivas não se esgotam na actividade desenvolvida pelos 

coordenadores dos departamentos de línguas. Já o afirmámos em outras oportunidades. 

Procurámos, numa perspectiva mais abrangente, compreender como é que a escola 

pensou e integrou a supervisão, enquanto estratégia  de desenvolvimento organizacional,  

no seu próprio processo de avaliação interna. Com essa finalidade, acedemos aos 

dispositivos de avaliação que monitorizam a (auto)avaliação e que se revestem de um 

carácter essencialmente formativo como é possível antever pelo seu PE:  

“estruturar um plano de Formação, abrangendo todos os actores da 

comunidade Escolar, que optimize o potencial formativo das situações de trabalho 

vividas quotidianamente na escola, criando dispositivos e dinâmicas formativas 

geradoras de mudanças individuais e colectivas, tendo como referência “problemas a 

resolver”».(PE: 18). 



A avaliação interna, da perspectiva do PCE/CP, não foi  processualmente linear, 

como se infere do excerto: 

 

“Este ano no Pedagógico nós tivemos / as linhas de orientação / iríamos 

privilegiar a avaliação da própria escola o que é que foi feito / vamos fazer a auto 

avaliação da escola (...) o grupo da avaliação teve grandes dificuldade / é que não 

tinham formação / foi uma dificuldade que tivemos / depois não há formadores naquela 

área (...) há numa 1ª fase o reconhecimento da dificuldade em colaborarem / centraram 

a responsabilidade toda no Pedagógico que / também não se sentiram capazes e recorri 

ao guião da Inspecção e depois foi questionado / será que é este o nosso modelo / para 

esta escola?” 

 

Contribuir para monitorizar a avaliação interna pode entender-se como uma 

nova competência dos gestores intermédios. Nessa medida, pareceu-nos particularmente 

oportuno aceder ao pensamento dos sujeitos sobre as necessidades de formação e sobre 

a formação especializada para o exercício das novas funções mesmo porque 

operacionalizar a avaliação se entende neste contexto como um "problema a resolver". 

Ao referir-se às dificuldades de operacionalização e implementação da avaliação  

interna, o PCE/CP aponta algumas estratégias ensaiadas: recurso ao guião da Inspecção 

(enquanto modelo, mas desajustado dos objectivos fixados, próprios da auto - 

avaliação), recurso a formadores externos (em número reduzido nesta área). Verifica-se, 

assim, uma lógica de resolução de problemas ainda marcada pela tradição centralista da 

administração pública, que busca no (macro)contexto as soluções de que necessita, 

seguindo uma lógica reformista do “centro para a periferia”. Trata-se de uma lógica em 

que o poder central vem comprometendo os profissionais, em diferentes reformas, à 

qual os professores/gestores não são indiferentes  e, por esse facto, não se “estranha” 

que esperem resposta externa para os problemas internos. A Coordenadora do 

Departamento de Línguas Germânicas mostra alguma incredulidade relativamente à 

falta de oferta de formação por parte do Ministério. Afirma mesmo que “nas outras 

reformas foi assim”. É a lógica das “reformas decretadas” a prevalecer num contexto 

que fixa objectivos mais consentâneos com as “reformas construídas”. 

Ainda assim, são-nos reveladas estratégias de resolução de problemas que se 

aproximam de “práticas colaborativas” com destaque para as relações colegiais que se 

desenvolvem no âmbito das pequenas equipes de trabalho (estratégia utilizada pelo 



Presidente do CE/CP e pela coordenadora do Departamento de Línguas Germânicas) e 

lógicas de isolamento, de individualismo (perante a não implicação dos seus pares no 

processo de avaliação interna, a coordenadora do Departamento de Línguas Românicas 

e Clássicas opta por apresentar a “sua proposta” individual de trabalho junto da equipa 

encarregada da avaliação interna).  

As modalidades de supervisão que as coordenadoras dos departamentos 

curriculares de línguas praticam, resultam, da perspectiva dos sujeitos, numa 

“sobrecarga” ocupacional (tempo de permanência na escola que ultrapassa largamente o 

número de horas fixado na lei para a redução da componente lectiva), mas também num 

excessivo investimento emocional. Talvez por isso, não se estranhe o sentimento de 

“culpa e frustração” (Hargreaves, 1998) provocado pela intensificação do trabalho como 

testemunha esta coordenadora quando se refere ao grau de satisfação com o exercício do 

cargo:  

 

“é um bocado pesado coordenar tudo isto” (...)“fica tudo por fazer / é um 

desgaste / é uma preocupação / é remar contra a maré” (CDLRC). 

 

No caso da coordenadora do departamento de Línguas Germânicas, parece ser a 

auto-motivação para o exercício do cargo um dos factores com influência no grau de 

satisfação que sente ao desempenhá- lo, como se pode comprovar pelo seu discurso: 

 

“é algo que eu gosto  sempre gostei fui delegada de grupo no modelo anterior / 

agora sou chefe de departamento / sinto-me realizada por fazer aquilo que eu gosto” 

Ambas reconhecem a sua função de implicar e mobilizar os actores, a sua 

responsabilidade em colaborar no “processo de auto-avaliação institucional” (Alarcão, 

2001b: 20), sendo escassos os dados que nos permitiriam analisar a leitura que fazem da 

sua própria implicação. Nota-se ainda o sentimento de algum constrangimento quando 

se trata de “compreender  e estimular o potencial contributo de cada um para o 

desenvolvimento do colectivo que é a escola” (ibid: 21), uma vez que são recorrentes 

nos seus discursos as afirmações relativas à não implicação dos actores e à emergência 

dos interesses corporativos e “regalias” adquiridas no passado que surgem como 

factores explicativos desse constrangimento. 

Em jeito de balanço, e tendo em conta as características da mudança apontadas 

por Fullan (Fullan, 1991, cit, por Fernandes, 2000), nota-se que a que se reporta ao 



tempo que lhe é devido surge referida pelas coordenadoras dos departamentos 

curriculares como factor de grande importância, obstáculo à sua acção supervisiva: 

tempo para planear a mudança, tempo para reflectir sobre os significados que a 

mudança encerra para cada sujeito, tempo para construir a mudança alicerçada em 

objectivos comuns, como se observa nesta intervenção: 

 

“penso que o nosso tempo já está demasiado ocupado / se nós formos a levar a 

sério todas estas reuniões todas estas planificações todos estes trabalhos e tentarmos 

inovar de ano para ano e não nos limitarmos a copiar modelos ou adaptar modelos mas 

sim a planificar de uma maneira diferente / mais inovadora realmente pouco tempo nos 

resta”  (CDLG). 

 

Estas gestoras intermédias reconhecem ainda a “existência de tendências opostas 

no processo de mudança”: 

“enquanto há grupos que esmiuçam tudo e gostam de reunir e quando se propõe 

reuniões há pessoas que estão predispostas para fazer essa análise (...) as pessoas nem 

se manifestam” (CDLRC). 

 

 De igual modo sentem que as funções desempenhadas não são devidamente 

valorizadas, o que contribui para avaliar o trabalho como uma sobrecarga ocupacional 

pela intensificação de competências. Sente-se que têm consciência das “dificuldades de 

comunicação,  de participação, de realização de tarefas comuns e de concretização de 

soluções na resolução de problemas de escola” (Santiago, 2001: 39), o que reverte em 

sobrecarga de actividade e de tempo dedicado à profissão. 

A informação obtida não nos permite criar cenários interpretativos sobre o efeito 

e o significado desta actividade no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Referem 

especificamente as necessidades de formação que sentiram (percebidas como processos 

impulsionados “do centro para a periferia”), formação essa que facilitaria os novos 

desempenhos, embora limitem o conteúdo dessa formação aos aspectos “legislativos”. 

A incerteza que caracteriza a mudança, geradora de novas aprendizagens, é 

sentida pelas coordenadoras como fonte de stress, de ansiedade e de alguma frustração. 

Revelam ter consciência da dificuldade em promover novas formas de debate, se 

tivermos em linha de conta que o seu trabalho é visto, sobretudo, como actividade de 

coordenação pedagógica.  



De facto, as coordenadoras dos departamentos curriculares de línguas admitem 

as dificuldades sentidas para implicar todos os sujeitos no processo de discussão e na 

tomada de decisão intra departamento. Pese embora o facto de ensaiarem estratégias 

supervisivas diferenciadas, percepcionam os resultados de forma semelhante, 

verificando-se que a coordenadora do departamento de Línguas Germânicas enfatiza os 

“ganhos” proporcionados pelo modelo de gestão.  

Poder-se-á especular  que o “alheamento” manifestado pelos actores (referido 

pelos entrevistados) esteja associado à interpretação que os sujeitos fizeram das 

“mudanças decretadas”. Pode prevalecer uma lógica de mudança “que se estrutura em 

função da preservação dos interesses instalados” – recorde-se, a este propósito, que o 

número de elementos a formar o CP (20) surge referido por um dos entrevistados como 

um factor  com bastante influência na constituição dos departamentos, como já se 

assinalou. 

Apesar da insuficiência de conhecimento sobre significados atribuídos à 

mudança decorrente da implementação do regime de autonomia na escola, foi nossa 

preocupação recolher dados sobre os benefícios esperados/obtidos pelos actores, que  

analisaremos de seguida. 

 

4. Benefícios esperados/obtidos 

 

 

Os documentos enquadradores da política educativa de escola (PE; RI; PAA) 

criam alguma expectativa a nível da “construção progressiva da autonomia” da escola, 

implicando todos os actores, valorizando o seu papel e responsabilizando-os na/pela 

aprendizagem organizacional. 

Mas, numa leitura mais atenta das representações dos professores dos 

departamentos curriculares de línguas que reconhecem ter havido mudanças na escola 

decorrentes do regime de autonomia, observa-se não atribuírem um grau de importância 

elevado às mudanças referentes aos espaços físicos (35% consideram-na pouco 

importante e importante), à sua participação na tomada de decisões (35% consideram-

na igualmente pouco importante e importante); à cultura organizacional (30% 

considera esta mudança pouco importante e 40% importante). Sobressai, com valor 

relativo, a importância atribuída à articulação interdisciplinar e intradisciplinar 

considerado importante por 60% dos sujeitos e à colegialidade  (50% apontam-na como 



igualmente importante). Contudo, 51,6% admite terem sido produzidas mudanças, mas 

a análise dos dados obtidos leva-nos a concluir que nas áreas prioritárias a nível de 

mudança em função do novo modelo, como sejam a articulação interdisciplinar e a 

cultura organizacional, não se observa consciencialização  dessas mudanças. Este 

cenário é reforçado pela opinião que têm sobre a repartição do poder que consideram 

não ter sido alterada em função do novo regime (25% considera esta alteração nada 

importante ou pouco importante), como mostra o Gráfico nº 16 : 

 
Gráfico nº 16 

 
Legenda:                                                                                                                                          Escala:  

A      Espaços físicos  1 - Nada Importante 

B      Recursos materiais 2 - Pouco Importante 

C      Repartição do poder 3- Importante 

D      Participação dos professores na tomada de     decisões  4 - Muito Importante  

E      Colegialidade 5 - Muitíssimo Importante  

F      Circulação da informação  
G      Articulação interdisciplinar  

H      Articulação intradisciplinar  

I       Estruturas de administração e gestão  
J       Cultura organizacional  

 

Embora se registe uma taxa de sem resposta de 35,48%, ou seja, um número ainda 

apreciável de sujeitos não se pronuncia sobre as mudanças que considera decorrentes da 

implementação do regime de autonomia,  uma parte dos inquiridos (48,39%) justifica a 
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sua posição relativamente às mudanças produzidas na escola, decorrentes desse mesmo 

regime. 

Da  análise de conteúdo às respostas dadas constituímos as seguintes categorias: 

1) autonomia para gerir recursos materiais e outros (6 referências); 

2) novas dinâmicas organizacionais de gestão e de interacção entre órgãos (10 

referências). 

Dos que não observam melhorias decorrentes da implementação do modelo, apenas 

dois respondentes referem que as alterações “não foram muito significativas” e que 

“não” se verificaram a “nível pedagógico”. O número de professores que refere não 

saber se se produziram mudanças perfaz 19,35%.  Apenas um respondente avança 

como justificação “não conhecer bem a escola”. É ainda um número significativo de 

professores, 67,74%, que explicita “o que gostariam de ver alterado na escola” (a 

questão aberta do Questionário com maior taxa de retorno). Neste cenário será legítima 

a especulação sobre a percepção que os sujeitos fizeram das mudanças ocorridas, que é 

baixa. A análise de conteúdo das respostas dadas no que toca as expectativas de futuro 

levou-nos a categorizá- las em dois domínios: 

1) o clima relaciona l (10 referências);  

2) a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem (13 referências). 

Percebe-se, pelas respostas dadas no que toca a primeira categoria, a preocupação com 

os aspectos afectivos (a solidariedade e a falta de humanização a nível de relações 

humanas, como refere um dos respondentes). Quanto à segunda categoria, os sujeitos 

referem explicitamente as suas preocupações  com (a falta) de espaço de trabalho para a 

partilha de experiências e a falta de exigência de uma escola de qualidade. 

Recorde-se que, de entre os factores com influência no trabalho colaborativo de 

departamento, os professores haviam valorizado “as relações interpessoais positivas” e 

o “espírito de grupo” e no que toca o perfil do coordenador de departamento atribuem 

maior importância à experiência, à capacidade para gerir conflitos, ao dinamizador do 

departamento. Estes dados podem cruzar-se com as opiniões expressas sobre “o que 

gostaria de ver mudado na sua escola” onde referem a preocupação com os aspectos 

relacionais. O facto de se pronunciarem sobre aspectos ligados às suas concepções de 

ensino e de aprendizagem pode remeter-nos para a consciencialização que os 

professores revelam ter da não ocorrência de mudanças significativas a nível 

pedagógico-didáctico. 



Estes dados  vêm no sentido do pensamento dos órgãos de gestão que não 

parecem reconhecer o modelo como uma mais valia na promoção da mudança e da 

implicação dos actores no PE. Questionam sobretudo a “qualidade da participação” e o 

funcionamento de um órgão estratégico na definição de políticas educativas: o CP. 

Assim relata um dos entrevistados: 

 "Mas o anterior (o modelo de gestão) também tinha" (formas de levar à participação de 

todos os intervenientes). 

"(...)a qualidade da participação é que pode ser questionada (...) vejo o CP com uma 

importância acrescida, é um sector estratégico em termos de implicação (...) não vejo o 

Pedagógico a assumir essa liderança estratégica". (PCE/CP) 

Na opinião do entrevistado, o “debate”, no caso do departamento de “Ciências 

Sociais” (um dos raros que diverge da anterior morfologia), recaiu sobre questões de 

natureza administrativa, como sejam o crédito horário a repartir pelas diferentes 

disciplinas que o integram. O Presidente do CE/P admite mesmo que: 

 

"A tal reflexão pedagógica eu penso que seria mais fácil era mais fácil no modelo 

anterior / isto porquê? porque acho que os professores ainda têm um estatuto 

corporativo e funcionam não só como professores entidade corporativa e depois como 

grupos / os grupos continuam a ser quer na distribuição de serviço quer na análise de 

situações objectivas em termos pedagógicos continuam a ser extremamente 

corporativistas / portanto eu estou no meu grupo e vejo as coisas de maneira 

completamente diferente".  

 

 No âmbito desta problemática observa-se que a repartição de poderes claramente 

advogada no Decreto-Lei 115-A/98 (entre órgãos de direcção e de gestão) não parece 

ter sido incorporada no debate sobre a implementação do modelo de autonomia. Muito 

pelo contrário, os gestores intermédios (Presidente do CE/CP) fundem-se numa só 

pessoa, situação que, da sua perspectiva, favorece “o funcionamento” da escola. 

Assumindo-se a repartição do poder como um factor decisivo no processo de 

negociação das políticas educativas, enriquecido pela diversidade dos “olhares” e pela 

clara separação de funções e atribuições, no caso concreto assistimos à subsistência das 

“velhas lógicas” de funcionamento da organização, como se infere do excerto: 



"Acho fundamental o presidente do CP ser o presidente do executivo por uma questão 

de facilitar operacionalizar todas as opções digamos que era mais uma peça na 

engrenagem (...) até funciona como um obstáculo  muitas das vezes"  (PCE/P). 

 Corre-se, neste caso, o risco de criação de uma lógica de ambiguidade, na clara 

dificuldade de separar os cargos das pessoas que lhe dão rosto. A  separação de poderes 

que o regime assegura e promotora da democraticidade no que toca às resoluções 

contextualmente tomadas, não se apresenta neste caso como uma mais valia, que o 

sistema faculta e as escolas ensaiam para responder aos desafios que se lhe colocam. 

 As coordenadoras dos departamentos curriculares de línguas têm uma 

representação semelhante relativamente aos ganhos obtidos. Consideram a dificuldade 

de implicação dos professores como o principal obstáculo à mudança. Referem 

concretamente as dificuldades em comprometer os actores nas actividades (não 

curriculares e outras) constantes do PAA. Esta posição vem reforçar a linha de 

interpretação por nós avançada sobre a percepção que os professores de línguas têm das 

actividades de “coordenação”, percepcionando-as essencialmente como trabalho de 

planeamento pedagógico-didáctico e, consequentemente, fazendo das funções do 

coordenador, nesta área, a mesma leitura que faziam das do delegado de grupo no 

anterior modelo. A opinião das coordenadoras remete particularmente para os focos de 

implicação nas actividades de coordenação e a (não) mobilização dos sujeitos, 

respectivamente:  

 

“nós fazemos (reuniões) e bastantes /a nível de problemas de avaliação de problemas 

pedagógicos análise de nível de insucesso das turmas /  planificação” (CDLG) 

“a disponibilidade das pessoas para reuniões / há sempre pessoas que antes das 

reuniões perguntam sempre  isto vai demorar muito? vejo as pessoas constantemente a 

olhar para o relógio outras nem lá põem os pés e isso cria um certo mau estar"  

(CDLRC). 

 

 Por outro lado, pode sair reforçada a ideia de os professores não se sentirem implicados 

no processo de construção e aprofundamento da autonomia, isto é, nos processos que 

levaram à sua concretização (criação dos departamentos) e nos documentos que a 

configuram, e para tal são avançadas causas como sejam “não dedicar tanto tempo à 

escola como deveriam”, “não estar preparado”. 



 A perpetuação das lógicas e rotinas instaladas surge em confronto com os 

“desafios” estrategicamente previstos no PE e PAA, como seja, por exemplo, “construir 

uma «visão partilhada» da Escola” e desenvolver uma “cultura organizacional 

identificadora”.  Estes objectivos são ainda reforçados na proposta de reformulação do 

PE. 

 Há tendência para assumir que as estratégias de supervisão accionadas pelos 

gestores intermédios, manifestamente insuficientes no processo de implicação dos 

actores, concorrem para explicar parte do “insucesso” sentido na 1ª fase da avaliação 

interna e o investimento dos professores de línguas na vertente pedagógico-didáctica do 

currículo         (numa lógica de isolamento, de acção individualizada e de auto-defesa de 

interesses corporativos conquistados na esfera de uma administração centralista). 

Embora os ganhos, nesta área, fossem percebidos de formas diferentes pelos sujeitos, 

nota-se que a inovação que emerge (com especial destaque para acção do “Grupo de 

Iniciativas Culturais”) tende a consolidar a imagem social que a escola construiu, até 

porque não colide com as rotinas e os interesses instalados. 

 De facto, se bem que não se registe uma percepção de que os ganhos obtidos 

estejam associados à implementação do regime de autonomia ou às estratégias de 

supervisão ensaiadas pelos gestores intermédios, é na “força da tradição” e na 

“imagem” da escola no contexto social que parecem residir os principais factores de 

implicação e de mobilização dos actores, como refere os Presidente do CE/P: 

 

"Depois houve duas ou três situações que se calhar também não tem a ver com a 

autonomia (...) espaços que vieram dar uma mais valia para que as pessoas se 

sentissem apoiadas (...) o balanço é extremamente positivo e gratificante ( ...) a escola 

viveu nestes últimos dois anos sob o lema das comemorações (...) os diversos grupos ou 

departamentos tiveram que trabalhar em comum e (...) criou uma dinâmica (...) de 

participação e isso (...) veio dar (...) um bem estar pedagógico considerável e as 

pessoas a partir daí penso que começaram a sentir a escola de uma maneira diferente" 

(PCE/CP).   

 

 

 

5. As representações sobre as línguas: novos contextos, “velhos” dilemas 

 



 

Um dos objectivos do nosso estudo centrou-se no conhecimento das 

representações dos professores de línguas relativamente ao ensino e à aprendizagem das 

línguas, na escola. Conhecer o pensamento destes profissionais, as suas expectativas, o 

lugar e as funções que o exercício de tradução representa, bem como as potencialidades 

que reconhecem às práticas de recurso à LM e a outras línguas constituíram-se também 

como metas a atingir. Esta finalidade pressupõe que a promoção e/ou o 

desenvolvimento da pedagogia integrada entre os ensinos das línguas não é marginal à 

ecologia dos contextos, nomeadamente no que toca a sua configuração. 

Actualmente, a investigação na área demonstra que "o professor de LE 

preocupa-se mais com as formas de reprodução dos conteúdos linguísticos que vão 

sendo introduzidos do que com as actividades que permitem ao aprendente relacionar-se 

com outras formas de linguagem" (Andrade, 1997: 552), numa "lógica exclusiva da 

língua - código a ensinar" (id: 554). A par desta perspectiva, a investigação vem 

igualmente demonstrando que as grandes potencialidades pedagógico - didácticas do 

recurso à LM (e a outras línguas) devem ser exploradas enquanto "factor de 

desenvolvimento de interacções" na aula de LE e também como forma de aceder à 

"construção de sentido" que o aluno é capaz de protagonizar 

Aceder às representações dos professores neste âmbito significou um 

posicionamento numa linha de investigação que confere ao pensamento prático do 

professor e à reflexão sobre a acção  um valor acrescido para posterior análise das 

práticas. 

Se é certo que o pensamento e as concepções do professor influenciam os seus 

comportamentos, a investigação demonstra algumas “contradições” entre o pensar e o 

fazer ou a consciência que se tem desse fazer É ainda de notar que  o recurso à língua 

materna, embora reconhecido como “um comportamento natural, legítimo e 

complementar” quando se aprendem outras línguas estrangeiras em sala de aula, não 

tem catalisado a atenção que seria desejável à compreensão do pensamento do professor 

nesse domínio. É pressuposto desta investigação que o acesso à informação e o modo 

como a integram no seu planeamento pedagógico influencia a qualidade da reflexão que 

partilham e a própria acção práxica. Especificamente, interessou-nos aceder ao grau de 

conhecimento que os professores de línguas revelam ter dos programas das disciplinas 

que integram o departamento, que se apresenta no Gráfico 17: 

 



Gráfico nº 17 

 

Constata-se, assim, que 62% dos inquiridos revela conhecer mal ou desconhecer 

(13%) os programas das outras disciplinas, o que nos leva a colocar diferentes cenários 

interpretativos. Por um lado a hipótese de centração de interesse na disciplina que 

leccionam, confirmando a tendência para o individualismo e para o isolamento também 

neste domínio com eventuais reflexos no debate colegial; por outro a possibilidade de 

não valorizarem  este instrumento de trabalho que regula e estrutura as suas opções 

práticas; finalmente, este dado pode concorrer para debilitar tentativas de promoção de 

uma pedagogia integrada visto que desconhecer os programas obstaculiza um 

planeamento pedagógico gizado na procura de tempos, finalidades e “instrumentos 

heurísticos” comuns. Será de lobrigar através deste resultado dificuldades acrescidas à 

harmonização de uma prática pedagógica que privilegie o desenvolvimento de  

competências transversais  nos alunos. 

Em todo o caso, a competência que os professores referem como transversal à 

aprendizagem das diferentes línguas é a de comunicação (29%),  num item ao qual não 

responderam  38,7% dos sujeitos. As outras competências, unitariamente referidas são a 

científica e técnica, a de leitura e a de informação e documentação. A competência 

cultural é isoladamente indicada por 3 professores.  

Esta leitura parece ir no sentido dos dados apurados relativamente aos aspectos 

que invocam para diferenciar a aprendizagem da LM das outras aprendizagens 

linguísticas. A análise de conteúdo das respostas dadas levou-nos a categorizar esses 

factores em três áreas: a aquisição (35,4% dos inquiridos considera-a um factor que 

diferencia as aprendizagens linguisticas), o contexto ( referido por 9,6%) e a função 

(papel) da língua materna para novas aquisições   (igualmente referido por 9,6% como 

factor que distingue a aprendizagem da LM das outras aprendizagens linguísticas). A 

LM é vista pelos professores que sobre ela se pronunciaram como “natural”, 
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simultaneamente factor facilitador das aprendizagens mas igualmente tida como 

“interferência” na aprendizagem da LE. Os nossos sujeitos indicam como traço 

distintivo os diferentes processos de aquisição. Referem igualmente que a 

descontextualização comunicativa e falta de autenticidade no tipo de interacções que se 

estabelecem em sala de aula são factores inibidores da aprendizagem da LE. Por último 

é apontada a função da LM como factor estruturante de novas aprendizagens (“ponto de 

partida”; “fundamental para as aquisições de todos os outros conhecimentos”).  

Todavia, 67,7% dos inquiridos considera importante recorrer a outras línguas, 

posição de alguma ambiguidade, embora num total de referência, 24 professores o faça 

“para resolver problemas de bloqueio de comunicação” e 23  “para explicar conceitos 

de língua materna necessários à explicação do funcionamento da língua a aprender”. 

Estes dados apontam no sentido dos estudos já realizados, e a que já nos referimos, que 

reconhecem a emergência sistemática da LM, como estratégia de aquisição de novos 

conteúdos. Parece relegada  para segundo plano a construção de uma competência 

comunicativa, com valor instrumental, mas também cultural e axiológico. Por outras 

palavras, os dados obtidos apontam para um recurso à LM ou a outras línguas com o 

objectivo de reflectir sobre o processo de ensino e de aprendizagem, sobretudo “no nível 

(meta)comunicativo” e também com função reguladora da comunicação. O recurso 

pode, então, ser percebido com finalidades funcionais/instrucionais (regulação da 

comunicação) e como mecanismo privilegiado de desenvolvimento da componente 

linguística da competência de comunicação o que nos remete para a ideia de que a 

escola deve “criar” bilingues “perfeitos”. Importaria aprofundar o que entendem os 

nossos sujeitos por competência de comunicação, que tipo de competência de 

comunicação desenvolvem nas suas aulas e que práticas de recurso à língua materna ou 

a outras línguas ocorrem no sentido de desenvolver essa competência. Os dados 

disponíveis levam-nos a perceber uma concepção de competência de comunicação de 

tipo (behaviorizante) instrumental ligada ao desenvolvimento dos “skills” (compreensão 

e expressão oral e escrita). 

De entre as razões apontadas para o recurso a outras línguas surge, com algum destaque, 

o facto de 51,6% dos inquiridos o considerar muito importante para “salientar as 

diferenças/semelhanças culturais e civilizacionais entre as línguas” (9,7% consideram 

essa razão muitíssimo importante). Quase ao mesmo nível de importância recorrem a 

outras línguas para “salientar as diferenças/semelhanças linguísticas entre as línguas” 

(41,9%). Como se observa no Gráfico nº18: 



 

Gráfico nº 18 

 
Legenda:                                                                                                                                             Escala:  

A       Imperativos do programa 1 - Nada Importante 

B      Confirmar aprendizagens 2 - Pouco Importante 

C      Avaliar conhecimentos e competências 3- Importante 

D      Compreender a construção do conhecimento linguístico dos alunos  4 - Muito Importante  

E      Compreender as interferências entre as línguas  5 - Muitíssimo Importante  

F      Desenvolver outras formas de comunicação  
G      Salientar as diferenças/semelhanças linguísticas entre as línguas  

H      Salientar as diferenças/semelhanças culturais e civilizacionais entre as línguas 
 
I        Salientar a vertente estética das línguas em presença  

J       Compreender os mecanismos de resolução de problemas dos alunos  

K       Desenvolver atitudes de aceitação das diferenças  
L       Desenvolver a competência  comunicativa  na sua globalidade 

 

Verifica-se um equilíbrio neste recurso quer se trate de desenvolver a 

componente linguística da competência de comunicação, quer se trate de desenvolver a 

cultural, reconhecida, no entanto, como competência transversal, por um número 

muitíssimo reduzido de professores (3). O facto de um considerável número de 

respondentes atribuir grande importância ao recurso a outras línguas para salientar 

diferenças/semelhanças culturais e civilizacionais entre as línguas poderá levar-nos a 

criar algumas expectativas sobre este recurso, não se devendo, neste cenário, perder de 

vista o resultado (com alguma visibilidade) que indica que os professores recorrem a 

outras línguas por imperativos de programa (no total, mais de 40% atribuem-lhe um 

grau de importância significativo). 
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Por isso nos pareceu desejável aferir do grau de importância que concedem à 

disciplina que leccionam no conjunto curricular. Aqui se observa um equilíbrio na 

valorização, já que 50% a consideram tão importante como as outras e 50% a 

consideram uma das mais importantes.  

 As representações dos professores sobre o ensino e a aprendizagem das línguas 

em contexto escolar não parecem diferir muito das tendências apontadas pela 

investigação na área. Reconhecem implicitamente a emergência da LM  embora 58% 

admita não planificar os momentos de recurso a ela. Já 77,41% dos inquiridos realiza 

exercícios de tradução e os 9,67% que afirma não os realizar são professores de Inglês. 

Este dado pode encontrar parte da explicação no facto deste tipo de exercício não 

constar dos programas de Inglês. 

 Estas representações apontam, genericamente, no sentido dos resultados já 

conhecidos, que revelam ser o recurso à LM (e a outras línguas) uma componente "na 

estruturação pedagógica do discurso produzido em sala de aula" (Andrade, 1999: 146-

7). 

 

Como síntese dos dados que apresentamos e discutimos destaca-se o número 

muito reduzido de professores que considera a competência cultural transversal ao 

ensino das várias línguas do currículo. Este facto leva-nos a colocar algumas questões: 

pode a escola promover uma pedagogia intercultural, ancorada ao seu PE, construída 

por todos, integradora  de vontades e de identidades, aberta à diversidade que as línguas 

traduzem? Ou estará “condenada” a dar continuidade a uma lógica de acção 

tradicionalmente dedicada ao discurso sobre o Outro, na incapacidade de promover 

modos de comunicação com o outro? Mesmo porque as interacções preconizadas pelo 

prefixo inter de intercultural revelam a tensão constante, em cada contexto, entre a 

identidade e a alteridade, tornando a escola refém por um lado do culto da diferença, 

por outro, lugar da aprendizagem colectiva (Abdallad-Preteceille, 2002). 

  Neste cenário não se estranha que os professores valorizem a vertente 

instrumental do ensino e da aprendizagem das línguas e que refiram recorrer a outras 

línguas essencialmente “para resolver problemas de bloqueio de comunicação” e para 

“explicar conceitos de LM necessários à explicação do funcionamento da língua a 

aprender”. Talvez também por essa crença afirmem maioritariamente concordar com a 

configuração adoptada para os departamentos curriculares de línguas. Podemos antever 

dificuldades acrescidas ao desenvolvimento de uma pedagogia integrada do ensino das 



línguas na escola. Além  das representações dos professores sobre o ensino e a 

aprendizagem das línguas, parecem ser os factores organizacionais do trabalho a 

condicionar esse desenvolvimento, como sejam: 

a configuração adoptada para os departamentos; os assuntos tratados em reunião de 

departamento; o (des)conhecimento dos projectos de outros departamentos; o 

isolamento e o individualismo no planeamento da acção pedagógica. Podemos afirmar 

com Andrade que " o recurso à LM constitui, a par de muitos outros, um dos grandes 

dilemas do professor de LE, revelador da complexidade do campo da comunicação 

didáctica" (id, 1999: 148).  

 

 

 

Uma abordagem da escola da perspectiva ecológica impele-nos necessariamente 

para a análise das  características que possam configurar esta organização como 

aprendente, através de alguns dos factores que inibem ou facilitam a aprendizagem. 

Essas características resultam, na perspectiva teórica  que construímos, do modo como 

os actores reagem às “mudanças decretadas” (a implementação do regime de 

autonomia) e as  ajustam à sua forma de funcionamento, às suas dinâmicas específicas, 

à sua própria capacidade de inovar, no sentido de melhorar o serviço público da 

educação. 

Assim, o enfoque nos departamentos curriculares (de línguas), nos processos de 

negociação que determinaram a sua configuração, na reflexão que se desenvolveu nos 

“grupos disciplinares” conduz-nos à compreensão das dinâmicas vividas pelos actores 

no período de implementação do novo modelo de administração e gestão.  

Observa-se a urgência em concretizar o processo, condicionado pela dificuldade 

de implicação de todos os actores, pela “tradição” dos grupos disciplinares, pela 

emergência de interesses corporativos e pela “falta de formação”. Estas razões poderão 

ter influenciado o debate sobre a configuração dos departamentos que se desenrolou 

mais centrado em  critérios de funcionalidade e de gestão do que em critérios de 

natureza mais pedagógico-didáctica tendentes a promover a pedagogia integrada e o 

desenvolvimento do plurilinguismo e do interculturalismo. Foram, no entanto, 

assegurados mecanismo de acesso e de difusão da informação, no tempo útil em que 

decorreu a negociação, de onde sobressaem os consensos.  



Mas sente-se, por parte dos sujeitos participantes no nosso estudo, alguma 

desilusão e descontentamento não tanto relativos aos novos desenhos organizacionais 

(mesmo porque as diferenças não são significativas), mas sobretudo por estes não terem 

conduzido a novas formas de implicação e de participação dos diferentes actores, que 

poderiam gerar  novas aprendizagens organizacionais e impulsionar a mudança. 

Provavelmente também devido a esse facto, referem, como benefícios conseguidos, a 

autonomia para gerir recursos materiais e as (novas) dinâmicas de interacção entre 

órgãos,  embora um número considerável de inquiridos não deixe de apontar que 

gostaria que o clima relacional e a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem 

mudassem. 

As dinâmicas de funcionamento não parecem ter sido substancialmente alteradas 

em função das novas morfologias e isto porque os professores de francês, seguindo a 

lógica da “tradição” (e provavelmente a do parentesco/proximidade entre línguas) estão 

fatalmente destinados a trabalhar com os professores de português e de línguas clássicas 

e os de inglês com os de alemão (tinha de ser assim, como afirma um dos 

entrevistados). 

Da perspectiva de alguns participantes, que reconhecem a dificuldade de 

implicação dos sujeitos como um dos factores inibidores da mudança, o problema está 

sobretudo nas pessoas e não nas configurações adoptadas. Por isso as dinâmicas 

existentes tendem a perpetuar-se, sejam elas de inovação ou de resistência à mudança. 

Não se estranha, então, os novos “isolamentos” entre os departamentos (alguns 

entrevistados admitem que não existem projectos comuns e que os professores de um 

departamento pouco sabem sobre o trabalho dos professores dos outros departamentos). 

Essa “desarticulação” pode estar associada à não coincidência entre os interesses 

individuais e os interesses colectivos mas também à forma como os sujeitos sentiram 

(ou não) necessidade de novos desenhos organizacionais. 

Sabe-se contudo que a autonomia, enquanto processo social,  se constrói a partir 

do conhecimento sobre as dinâmicas de rotina ou de “permanência” e das dinâmicas 

inerentes à mudança e nesse sentido percebe-se a preocupação que os actores atribuem 

às “dinâmicas de permanência”  mas também a inquietação sentida face aos “desafios” 

próprios da escola secundária. As dinâmicas configuram-se em formas de colaboração 

individualizada (as línguas estrangeiras estão repartidas por dois departamentos) ou a 

que se aproximam da colegialidade artificial ou do tipo balcanizado e isto porque os 



actores assumem que trabalham em equipa porque leccionam disciplinas comuns (como 

é o caso dos professores que leccionam português e francês). 

É neste contexto que são accionados mecanismos de supervisão decorrentes da 

aplicação do Decreto Regulamentar nº 10/99, que prevê as competências dos órgãos de 

gestão e de administração de escola, e que esta reafirma no seu RI. Contudo, os 

coordenadores dos departamentos curriculares de línguas consideram excessivas as 

competências atribuídas a este gestor intermédio e talvez por isso, fonte de angústia, de 

algum desencorajamento ou até da sensação de “fracasso”. Atribuem  as causas desse 

sentir  a factores exteriores  como sejam a “pouca dedicação” dos professores à escola, o 

tempo que estes concedem à actividade profissional e ainda aos  factores ligados à sua 

própria formação, ao processo que os conduziu ao cargo e ao significado que atribuem à 

mudança. O processo de eleição para o exercício do cargo de “coordenador de 

departamento” procede em parte de “velhas” lógicas de gestão de recursos, que se 

reflectem,  por vezes, em (in)experiências de exercício de novas funções, ou em 

enviesamentos relativamente à filosofia do modelo de autonomia. Os professores dos 

departamentos de línguas não tendem a valorizar especialmente as novas funções 

supervisivas dos coordenadores. Estas novas competências não parecem ter tido grandes 

reflexos na mudança da agenda das reuniões e das formas de colaboração intra ou inter 

departamentos. E confrontados com cenários em que  essas funções se tornam 

extensivas à sala de aula, com implicações na avaliação de professores, são 

maioritariamente contra.  Os níveis de participação/envolvimento dos professores dos 

departamentos de línguas situam-se prioritariamente ao nível do planeamento 

pedagógico-didáctico e nessa linha se percebe a  valorização que atribuem à função de 

coordenação pedagógica.  

 Tal como pretendemos clarificar nos capítulos relativos ao enquadramento 

teórico, a supervisão enquanto mecanismo de desenvolvimento organizacional, deve 

observar-se  na actividade de todos os que se responsabilizam, mais directamente,  pela  

definição das políticas educativas das escola. É, neste  caso, o  CP, que, reconhecendo a 

sua incapacidade de resposta aos novos desafios (nomeadamente a monitorização da 

avaliação interna)  decide pela criação de “equipas de trabalho” que devem conceber e 

monitorizar a avaliação interna da escola (pela análise dos dispositivos de avaliação 

percebe-se a intenção de avaliar um grande número de estruturas, os processos e os 

produtos). Estão, por isso,  agendadas, no PAA, acções de curta duração sobre esta 

temática. Deve salientar-se, que da perspectiva dos nossos sujeitos, a necessidade de 



auto-avaliação não se confina ao cumprimento do disposto nos normativos que regulam 

a política de prestação de contas, deriva essencialmente da necessidade sentida por 

alguns professores, das pressões sociais, nomeadamente, das famílias dos alunos, e 

reflecte uma decisão de CP. Por tal facto, e ainda pela descrição do processo e 

diagnóstico das dificuldades sentidas, se pode concluir que a escola vê no seu processo 

avaliativo um meio de regulação da qualidade do ensino  e de aprendizagem colectiva.  

Há, todavia,  indicadores que nos levam a assumir que alguns actores não se 

revêm nas dinâmicas accionadas (equipas de trabalho), nos documentos produzidos (PE, 

PAA), nos dispositivos que monitorizam a avaliação interna. Este aspecto poderá 

explicar uma parte do “insucesso” que é diagnosticada na “primeira fase da avaliação de 

escola” (cf. entrevista ao presidente do CE/CP).  

Pode induzir-se deste cenário a existência de duas concepções de escola em 

confronto: a escola que pretende e que concebe o seu desenvolvimento alargando a sua 

missão a actividades  e a projectos de natureza vária (cf. PE) eventualmente identificada 

com um grupo específico de professores e a escola que executa essas actividades e esses 

projectos e nos quais não se sente implicada. No primeiro caso, estaríamos perante uma 

concepção de escola que “sonha” a mudança para promover novas práticas educativas, 

preservando a sua imagem; no segundo caso incluiríamos os executores, que reagem à 

mudança “sonhada” contrapondo o peso das rotinas e dos interesses instalados. Talvez 

por esse facto, os objectivos “Construir uma «visão partilhada» da Escola” e 

desenvolver “uma cultura organizacional identificadora” deverão manter-se no 

horizonte  (por isso constantes da proposta de reformulação do PE) e as imagens sobre 

os benefícios se situem ao nível da redução do número de professores em CP, por 

exemplo, ou da consolidação da imagem social da escola (comemorações), factor 

congregador de interesses e vontades. 

Como síntese das representações dos professores sobre o ensino e a 

aprendizagem das línguas neste contexto escolar analisámos o modo como perspectivam 

as relações que as línguas curriculares mantêm entre si, as razões que os levam a 

recorrer a outras línguas e o grau de importância que conferem ao exercício de tradução. 

Pelo facto de um grande número de inquiridos concordar com a configuração 

adoptada para o seu departamento e ainda por não terem surgido propostas dos próprios 

professores de línguas que orientassem o debate para os  benefícios pedagógico- 

didácticos decorrentes de outros esquemas organizativos, acreditamos que a promoção 

da pedagogia integrada entre as línguas estará mais comprometida e, consequentemente, 



o desenvolvimento de uma competência de comunicação mais vasta, nos alunos. 

Mesmo porque, os dados analisados nos revelam que os professores têm ainda uma 

visão muito behaviorista desta competência, que reduzem a skills a desenvolver. É por 

isso compreensível que um número muito reduzido de professores refira a competência 

cultural como uma competência transversal às várias línguas, representação esta que 

certamente dificultará o desenvolvimento da competência intercultural.  

 As representações dos sujeitos abrangidos no nosso estudo aproximam-se das 

tendências apontadas pela investigação nesta área. Reconhecem a emergência da língua 

materna mas não planificam os momentos de recurso a ela. Atribuem à aprendizagem 

das línguas em contexto escolar um valor de tipo instrumental (meio de interacção-

comunicação) e recorrem a outras línguas sobretudo para ultrapassar dificuldades de 

funcionamento da língua a aprender. 

 Assim, quer pelos desenhos organizacionais adoptados, que r pelas dinâmicas 

que (não) se estabelecem inter e intra departamentos, conclui-se do não aproveitamento 

das margens de liberdade facultadas pelo regime de autonomia para reavaliar as 

políticas linguísticas da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 
 

 
Abdallah-Pretceille, M. (1986). Vers une Pédagogie Interculturelle. Paris: Hachette. 
 

 
Abdallah-Pretceille, M. (1996). Compétence Culturelle, Compétence Interculturelle. Le 

Français dans le Monde- Culture, Cultures....: 28-38. 

 
Abdallad-Pretceille, M. (2002). Une école interculturelle. Le Nouvel Observateur: 68-

71.  

 

Afonso, N. (1999). A autonomia das Escolas Públicas: Exercício Prospectivo de Análise 

da Política Educativa. Inovação. Vol 12, nº3: 45-64. 

 
Afonso, A J. (1999). A(s) autonomia(s) da escola na encruzilhada entre o velho e o 

novo espaço público. Inovação Vol. 12, nº 3: 105-120. 

 

Afonso, A J. (1998). Políticas Educativas e Avaliação Educacional. Universidade do 

Minho: Instituto de Educação e Psicologia- Centro de Estudos em Educação e 

Psicologia:173-225. 

 

Alarcão, I. & Tavares, J.  (1987). Supervisão da Prática Pedagógica: uma Perspectiva 

de Desenvolvimento e Aprendizagem. Coimbra. Almedina. 

 

Alarcão, I. (1991). A Didáctica Curricular: Fantasmas, Sonhos, Realidades. Actas do 2º 

Encontro Nacional de Didácticas e Metodologias do Ensino. Aveiro: Universidade de 

Aveiro. 

 

Alarcão, I. (1993). Formar-se para Formar. Aprender nº 15. Portalegre; ESE: 19-25. 

 

Alarcão, I. (1994a). Supervisão de Professores e Reforma Educativa. IGE InFormação, 

nº 1: 28-39. 

 

Alarcão, I. (1994b). Prefácio. Em I. Alarcão (ed.) Supervisão de professores e inovação 

educacional. Cidine: Aveiro: 5-8. 



  

Alarcão, I. org. (1996). Formação Reflexiva de Professores. Estratégias de Supervisão. 

Porto: Porto Editora. 

 

Alarcão, I. (1997). Que Valores na Aprendizagem de uma Língua Estrangeira? Em M. 

F. Patrício  (org.).  A Escola Cultural e os Valores. Porto: Porto Editora: 693-699. 

 
Alarcão, I. (1998). Revisitando a Competência dos Professores na Sociedade de Hoje. 

Aprender nº 21. Portalegre: ESE: 46-50. 

 

Alarcão, I. (1999a). Um Olhar Reflexivo sobre a Supervisão. Actas do I Congresso de 

Supervisão. Aveiro: Universidade de Aveiro. CD-Rom. 

 

Alarcão, I. (1999b). Interacções em Didáctica das Línguas. Em F. Vieira (org.), 

Educação em Línguas Estrangeiras: Investigação, Formação e Ensino. Actas do 1º 

Encontro de Didáctica/Metodologia do Ensino das Línguas Estrangeiras. 

Departamento de Metodologias da Educação. Instituto de Educação e Psicologia: 

Universidade do Minho: 14-30. 

 

Alarcão, I (2001a). A Escola Reflexiva. Em I.  Alarcão (org.). Escola Reflexiva e Nova 

Racionalidade. Porto Alegre: Artmed: 15-30. 

 

Alarcão, I. (2001b). Escola Reflexiva e Supervisão. Uma Escola em Desenvolvimento e 

Aprendizagem. Em I. Alarcão (org.), Escola Reflexiva e Supervisão. Uma Escola em 

Desenvolvimento e Aprendizagem. Porto: Porto Editora: 11-23 

 

Alarcão, I. (2001c). Intercompreensão e cidadania europeia. Reflexões a propósito dos 

novos programas de inglês para o ensino secundário.  Intercompreensão. Revista de 

Didáctica das línguas, nº 9: 53-63. 

 

Alarcão, I. (2001d). Novas Tendências nos Paradigmas de Investigação em Educação. 

Em I. Alarcão (org.), Escola Reflexiva e Nova Racionalidade. Porto Alegre: Artmed: 

135-144. 



Albuquerque, A V. (1998). Os Departamentos Curriculares e a Reorganização 

Pedagógica da Escola a Nível Intermédio. Dissertação de Mestrado. Aveiro: 

Universidade de Aveiro: 241-253. 

  

Alegre, T. & Alarcão, I. (2001). Traduzir em Grupo- uma Actividade Pedagógica de 

Consciencialização da Língua.  Inovação Vol. 14, nº1-2.: 111-134. 

 

Alonso, M. L. G. (1998). Inovação Curricular, Formação de Professores e Melhoria da 

Escola. Uma Abordagem Reflexiva e Reconstrutiva sobre a Prática da Inovação/ 

Formação. Tese de Doutoramento. Braga: Universidade do Minho: 159-246. 

 

Alves, J. M. (1999a). A Escola e as Lógicas de Acção. As Dinâmicas Políticas de uma 

Inovação Instituinte. Porto: Edições Asa. 

 

Alves, J. M. (1999b). À Procura de um Novo Paradigma. Colóquio/ Educação e 

Sociedade nº 5 Nova Série.: 33-57. 

 

Andrade, A I. (1988). Francês Língua Estrangeira e Recurso ao Português Língua 

Materna no Processo de Ensino/Aprendizagem. Trabalho de Síntese para Provas de 

Capacidade Científica. Universidade de Aveiro. 

 

Andrade, I. & Araújo e Sá, M. H. (1992). Didáctica da Língua Estrangeira. Rio Tinto: 

Edições Asa. 

 

Andrade, A I. & Araújo Sá, M. H. (1993). O Desenvolvimento da Autonomia em LE. 

Contributos para a Compreensão de um Conceito-Chave nos Novos Programas de 

Francês. Em F. Sequeira (org.), Dimensões da Educação em Língua Estrangeira. Braga: 

Instituto de Educação- Universidade do Minho: 155-166. 

 

Andrade, A I. (1997). Processos de Interacção Verbal em Aula de Francês Língua 

Estrangeira. Funções e Modalidades de Recurso ao Português Língua Materna, Tese 

de Doutoramento. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

 



 

Andrade, A I. (1999). Práticas Didácticas de Recurso à Língua Materna: Invariantes e 

Especificidades em Sala de Aula.  F. Vieira et al (org.). A Educação em Línguas 

Estrangeiras: Investigação, Formação e Ensino. Actas do 1º Encontro Nacional de 

Didáctica/Metodologia do Ensino das Línguas Estrangeiras. Braga: Instituto de 

Educação e Psicologia – Departamento de metodologias da Educação. Universidade do 

Minho: 135-154. 

 

Andrade, A I. (2000). Análise das Práticas Bilingues na Sala de Aula dos Professores de 

Francês – Língua Estrangeira. Algumas Implicações na Formação de Professores. Em 

M. H. Araújo e Sá (org.), Investigação em Didáctica e Formação de Professores. Porto: 

Porto Editora: 55-74. 

 

Andrade, A I. & Alegre, T. (2001). O Recurso à Língua Materna e à Tradução na Aula 

de Língua Estrangeira. Aveiro: Universidade de Aveiro (doc. dact.). 

 

Andrade, I., & Araújo e Sá, M. H. (2001). Para um Diálogo entre as Línguas: da Sala de 

Aula à Reflexão sobre a Escola. Inovação, vol 14, nº 1-2: 149-168. 

 

Apple, M. W. (1999). Políticas Culturais e Educação. Porto: Porto Editora. 

 

Araújo e Sá, M. H. (1999). Investigação, Formação e Ensino: Elementos para uma 

Definição de Espaços de Diálogo Possíveis. F. Vieira et al (Org.) Educação em Línguas 

Estrangeiras. Investigação, Formação e Ensino. Actas do 1º Encontro Nacional de 

Didáctica/Metodologia do Ensino das Línguas Estrangeiras. Departamento de 

Metodologias da Educação, Instituto de Educação e Psicologia: Universidade do Minho: 

508-522. 

 

Arnal, J. , Rincón, D. del & Latorre A (1994). Investigatión Educativa. Fundamentos y 

Metodología. Barcelona: Editorial Labor. 

 

Arroteia, J. C. (2001). A Formação de Professores. Continuidade ou Mudança? Em M. 

F. Patrício (org.). Escola, Aprendizagem e Criatividade. Porto: Porto Editora: 61-67. 

 



Bardin, L (1979). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. 

 

Bárrios, A G. (1999). Contributos para uma Análise Reflexiva sobre o Funcionamento 

da Escola. Inovação- Autonomia das Escolas. Vol. 12, nº 3.: 85-103. 

 

Barroso, J. (1996). O Estudo da Autonomia da Escola: da Autonomia Decretada à 

Autonomia Construída. Em J. Barroso (org.). O Estudo da Escola. Porto: Porto Editora: 

167-189. 

 

Barroso, J. (1997). Formação, Projecto e Desenvolvimento Organizacional. Em R. 

Canário (org.). Formação e Situações de Trabalho. Porto: Porto Editora: 61-78. 

 

Barroso, J. (1999a). Regulação e Autonomia da Escola Pública: o Papel do Estado, dos 

Professores e dos Pais. Inovação- Autonomia das Escolas. Vol. 12, nº 3.:9-33. 

 

Barroso, J. (1999b). Organização e Gestão das Escolas Secundárias. Das tendências do 

Passado às Perspectivas do Futuro. Em  J. Azevedo (coord.). O Ensino Secundário em 

Portugal. Lisboa: Ministério da Educação/CNE: 117-155. 

 

Barroso, J. (2000). O Século da Escola. Em T. Ambrósio et al. O Século da Escola. 

Entre a Utopia e a Burocracia. Porto: Asa: 63-94  

 

Beacco, J.-C. (2000). Les Dimensions Culturelles des Enseignements de Langues. Paris: 

Hachette. 

 

Bérard, E. (1991). L’Approche Communicative. Paris:  CLE International. 

 

Bogdan, R. & Bilken, S. (1991). Investigação Qualitativa em Investigação. Uma 

Introdução à Teoria e aos Métodos. Porto: Porto Editora.  

 

Bolívar, A. (1997). A Escola como Organização que Aprende. Em R. Canário (org.). 

Formação e Situações de Trabalho. Porto: Porto Editora: 79-100. 

 



Boyer, H. et al (1990). Nouvelle Introduction à la Didactique du Français Langue 

Étrangère. Paris: Cle International. 

 

Bourguignon, C. & Dabène, L. (1983). Le Métalangage: un Point de Rencontre Obligé 

entre Enseignants de Langue Maternelle et de Langue Étrangère.  Le Français dans le 

Monde  nº 177.: 45-49. 

 

Breton, R. (1991). Géographie du Plurilinguisme.  Le Français dans le Monde- vers le 

Plurilinguisme? École et Politique Linguistique.: 20-31. 

 

Brzeinski, I. (2001). Fundamentos sociológicos, Funções Socia is e Políticas da Escola 

Reflexiva e Emancipadora: Algumas Aproximações. Em I. Alarcão (org.). Escola 

Reflexiva e Nova Racionalidade. Porto Alegre: Artmed: 65-82. 

 

Canário, R. (1992). Estabelecimento de Ensino: a Inovação e a Gestão de Recursos 

Educativos. Em A Nóvoa (org.). As Organizações Escolares em Análise. Lisboa: Dom 

Quixote: 161-187. 

 

Canário, R. (1996). Os Estudos sobre a Escola: Problemas e Perspectivas. Em J. 

Barroso (org.). O Estudo da Escola. Porto: Porto Editora: 121-149. 

 

Canário, R. (1999). A Escola: o Lugar onde os Professores Aprendem. Actas do I 

Congresso Nacional de Supervisão. Aveiro: Universidade de Aveiro. CD-rom 

 

Candelier, M. & Dabène, L. (1988). Relations entre les Didactiques de Diverses 

Langues. Em Lehmann, D. (coord.). La Didactique des Langues en Face à Face. Paris: 

Hatier: 23-30. 

 

Capelle, M.-J., Dedyser, F., & Goester, J.L. (coord.). (1987).  Le Français dans le 

Monde -Retour à la Traduction.Paris.: Hachette  

 

Capelle, M.-J. (1987). Un Pas vers la Traduction Interprétative. Le Français dans le 

Monde - Retour à la Traduction.: 128-136. 

  



Carneiro, R. (1998). Para uma Casa Comum da Educação Europeia. Educação e 

Sociedade nº 4 Nova Série.: 177-208. 

 

Carneiro, R. (2001). Fundamentos da Educação e da Aprendizagem. 21 Ensaios para o 

Século 21. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão. 

 

Cassany, D., Luna, M., Sanz, G. (2000). Enseñar Lengua. Barcelona: Editora Graó. 

 

Cordonnier, J.-L. (1995). Traduction et Culture. Paris: Didier/Hatier. 

 

Correia, E. et al (1995). Inovação Educacional. Reforma Curricular e Supervisão. Em I. 

Alarcão (ed.). Supervisão de Professores e Inovação Educacional. Aveiro, Cidine: 12-

32. 

 

Correia, J. A (1991). Elementos para uma Abordagem Sócio-Institucional dos Sistemas 

de Formação de Professores. Em S. R. Stoer (org.). Educação, Ciências Sociais e 

Realidade Portuguesa. Uma Abordagem Pluridisciplinar. Porto: Edições Afrontamento: 

145-170. 

 

Costanzo, E. (1995). L’Approche Communicative en Classe de Langue: Que Reste-t- il 

de nos Amours? In Atienza et al (coord.) Études de Linguistique Appliquée, nº 100, Où 

en Est le Communicatif?.: 99-115. 

 

Coste, D. (1980). Porquoi Apprendre des Langues Étrangères à l’École ? Em Galisson, 

R. (org.), Lignes de Force du Renouveau Actuel en Didactique des Langues. Paris: 

CLE International: 11-47. 

 

Coste, D. & Hébrard, J. (1991). École et Plurilinguisme. Le Français dans le Monde- 

Vers le Plurilinguisme? École et Politique linguistique.: 5-17. 

 

Coste, D. (1991). Diversifier, Certes...Le Français dans le Monde - Vers le 

Plurilinguisme? École et Politique Linguistique.: 170-176.  

 



Coste, D. (1995). Langue et Curriculum. Le Français dans le Monde- Méthodes et 

Méthodologies. Paris: Hachette: 79-93. 

 

Coste, D., Moore, D. & Zarate, G. (1997). Compétence plurilingue et pluriculturelle. 

Vers un Cadre Commun de Référence pour l’Enseignement et Apprentissage des 

Langues Vivantes: Etudes Préparatoires. Strasbourg: Editions du Conseil de l’Europe. 

 

Coste, D. (1997). Compétences et Valeurs. Éduquer pour l’Europe de Demain. La Sève 

des Langues de Bois. Em Coste, D. (coord.) Études de Linguistique Appliquée, nº 106: 

133-140. 

 

Coste, D. (1998). Perspectives pour l’École dans un Monde Plurilingue. 

Intercompreensão- Revista de Didáctica das Línguas- Dimensão Europeia no Ensino 

das Línguas,  nº 7: 11-20. 

 

Coste, D. (2001). Diversité des Représentations, Complémentarité des Fonctions: les 

Langues dans une Construction du Plurilinguisme. Intercompreensão, 9,  Revista de 

Didáctica das Línguas- As Línguas Na Europa: desafios e acções.: 9-21. 

 

Cunha, P. d' O. da (1997). O Desenvolvimento do Novo Modelo de Administração e 

Gestão das Escolas: Desvios e Fundamentos. Em Pedro d'Orey da Cunha (org.). A 

Educação em Debate. Lisboa: Universidade Católica Editora: 241-257. 

 

 

Cuq, J.-P., (2000). Langue Maternelle, Langue Seconde, Langue Étrangère et 

Didactique des Langues.  Le Français dans le Monde- Une Didactique des langues pour 

Demain.: 42-55. 

 

Dabène, L. (1987). Langue Maternelle / Langue Étrangère quelques Réflexions. Les 

Langues Modernes, nº 1 : 91-95. 

  

Damásio, A (2000). O Sentimento de Si. O Corpo, a Emoção e a Neurobiologia da 

Consciência. Mem Martins: Europa América. 

 



Dannequin, C. (1982). Acquisition de la Langue Maternelle et D.L.E. Em R. Galisson et 

al (coord.). D’Autres Voies pour la Didactique des Langues Étrangères. Paris: Hatier-

Crédif: 71-78. 

 

Day, C. (2001). Desenvolvimento Profissional de Professores. Os Desafios da 

Aprendizagem Permanente. Porto: Porto Editora. 

 

Debyser, F.  (1987). Introduction. Le Français dans le Monde -  Retour à la Traduction.  

 

Dehalu, P (1997a). Sensibiliser les Enseignants à l’Approche Interculturelle de 

l’Éducation. Em M. F. Patrício (org.) Formar Professores para a Escola Cultural no 

Horizonte dos Anos 2000. Porto: Porto Editora: 295- 302. 

 

Dehalu, P. (1997b), Les Valeurs, l’École et l’Interculturalité. Em M. F.  Patrício (org.). 

A Escola Cultural e os Valores, Porto: Porto Editora: 565-573. 

 

Derouet, J.-L. (1998). Autonomie et Responsabilité des Établissements Scolaires en 

France. Educação e Sociedade nº 4-Nova Série. Lisboa: 19-31. 

 

Elbaz, F. (1988). Cuestiones en el Estudio del Conocimiento de los Profesores. Em L. 

M. Villar Angulo (dir.). Conocimiento, Creencias y Teorías de los Profesores. 

Implicaciones para el Currículum y la Formación del Profesorado. Murcia: Marfil: 87-

95. 

 

Estrela, A (1994). Teoria e Prática de Observação de Classes- uma Estratégia de 

Formação de Professores. Porto: Porto Editora. 

 

Estrela, T. (1997). Viver e construir a profissão docente. Porto: Porto Editora: 9-20/ 223 

 

Études de Linguistique Appliquée (1999). Número cooedenadodo por C. Puren. 

L'Observation de Classes. 

 

Féal, K. D. le (1987). Pédagogie de la Traduction et Didactique des Langues. Le 

Français dans le Monde – Retour à la Traduction: 107- 113. 



 

Fernandes, M. M. (1998). A Opção da Supervisão diante da Ambivalência. Em Silva 

Jr., C. A & M. Rangel (org.), Nove Olhares sobre a Supervisão. São Paulo: Papirus 

Editora:111-122. 

 

Fernandes, M. R. (2000). Mudança e Inovação na Pós-Modernidade. Porto: Porto 

Editora. 

 

Formosinho, J. & Machado, J. (1998). A Administração das Escolas no Portugal 

Democrático. Em A Lafond et al. Autonomia, Gestão e Avaliação das Escolas.  Porto: 

Edições Asa: 99-127. 

 

Formosinho, J. (2000). Especialização Docente e Administração das Escolas: Análise 

das Dimensões da Especialização Docente e Problematização da sua Articulação com a 

Administração das Escolas. Educação, Sociedade & Culturas nº 13: 7-42. 

 

Formosinho, J., Ferreira, F. I. & Machado, J. (2000). Políticas Educativas e Autonomia 

das Escolas. Porto:  Edições Asa. 

 

Frias, M. J. (1992). Língua Materna - Língua Estrangeira. Uma Relação 

Multidimensional. Porto: Porto Editora. 

 

Fullan, M. & Hargreaves, A. (2001). Por que Vale a Pena Lutar? O Trabalho de 

Equipa na Escola. Porto: Porto Editora. 

 

Galisson, R & Coste, D. (1976). Dictionnaire de Didactique des Langues. Paris: 

Hachette. 

 

Galisson, R. (1980). D’Hier à Aujourd’hui. La Didactique des Langues Étrangères. 

Paris: Cle International. 

 

Galisson, R. (1980). Lignes de Force du Renouveau Actuel en Didactique des 

Langues Étrangères. Du Structuralisme au Fonctionnalisme. Paris: Cle International. 

 



Galisson, R. (1983). Des Mots pour Communiquer. Paris: Cle International: 89-155. 

 

Galisson, R. (1988). Témoignage en Miettes. La Didactique des Langues en Face à 

Face. Paris: Didier: 57-70. 

 

Galisson, R. (1991). De la Langue à la Culture par les Mots. Paris: Cle International: 

109-151. 

 

Galisson, R. (1995). Du Français Langue Maternelle au Français Langue Étrangère et 

Vice-Versa: Apologie de l’Interdidacticité. Em  Hébrard, J. (coord.) Études de 

Linguistique Appliquée, Le Français tel qu’on l’Enseigne- Vingt Cinq Ans après: 99-

105. 

 

Galisson, R. & Puren, C. (2000). La Formation en Questions. Liège. Cle International 

 

Gaonac’h, D. (1987). Théories d’Apprentissage et Acquisition d’une Langue Étrangère. 

Paris: Crédif-Hatier: 123-197. 

 

García, C. M. (1999). Formação de Professores. Para uma Mudança Educativa. Porto: 

Porto Editora. 

 

Gather Thurler, M. & Perrenoud, P. (1994). A Escola e a Mudança. Lisboa: Escolar 

Editora. 

 

Gather Thurler, M. (2000). Innover au Coeur de l'Établissement Scolaire. Issy- les-

Moulineaux. ESF Editor. 

 

Germain, C. (1983). Langue Maternelle et Langue Seconde: le Concept d’Obstacle 

Pédagogique. Le Français dans le Monde, nº177:  27-30. 

 

Ghaye, A & Ghaye, K. (1998). Teaching and Learning through Critical Reflective 

Practice. London: David Fulton Publishers. 

 

 



Glickman, C. D. (1985). Supervision of Instruction: a Developmental Approach. 

Boston: Allyn and Bacon. 

 

Goldhammer,  R.  (1980).  Clinical Supervision: Special Methods for the Supervision of 

Teachers. Nova Iorque: Holt, Rinehart and Winston (2ª ed.) 

 

Grellet, F. (1991). Apprendre à Traduire: Typologie d’Exercices de Traduction. Nancy: 

Presses Universitaires. 

 

Gross, M. (1987). Traduction Automatique.  Le Français dans le Monde –Retour à la 

Traduction: 40-49 

 

Hameline, D. (2000). Os Professores: Prisioneiros, Cúmplices? Que Nova 

Profissionalidade? Em Teresa Ambrósio et al (org.). O Século da Escola: entre a Utopia 

e a Burocracia. Porto: Edições Asa: 41- 61 

 

Handal, G. & Lauvas, P. (1987). Promoting Reflective Teaching. Great Britain:Milton 

Keynes- Open University Press. 

 

Hanse, P. (2000). Les Nécessaires Articulations entre L1, L2 et Disciplines non 

Linguistiques en L2.  Duverger, J. (coord.) Le Français dans le Monde, Recherches et 

Applications.  Actualité de l’Enseignement Bilingue: 150-158. 

 

Hargreaves, A (1998). Os Professores em Tempo de Mudança. O Trabalho e a Cultura 

dos Professores na Idade Pós-Moderna. Toronto: McGraw-Hill 

 

Hawkins, E. (1985). Awareness of Language. La Réflexion sur les Écoles en Grande-

Bretagne. Les Langues Modernes, nº 6: 9-23. 

 

Holec, H. (1980). (Org.). Autonomie et Apprentissage des Langues Étrangères. 

Strasbourg: Edições do Conselho da Europa. 

 

Holec, H. (1988). L'Aquisition de Compétence Culturelle. Quoi? Pourquoi? Comment?. 

Études de Linguistique Appliquée nº69.: 101-110 



 

Huberman, M. & Miles, M. (1991). Analyse des Données Qualitatives: Recueil de 

Nouvelles Méthodes. Bruxelles: Boeck-Wesmael. 

   

Huberman, M. (1992). O Ciclo de Vida Profissional dos Professores. Em A Nóvoa 

(org.). Vidas de Professores. Porto: Porto Editora: 31-61. 

 

Ianziti, J. R-. (2001). La Langue Maternelle: le Retour. Le Français dans le Monde, nº 

315: 32-33. 

Kellerman, E.& Sharwood, S., eds. (1986). Crosslinguistic Influence in Second 

Language Acquisition. New York: Pergmon Institute of English. 

 

Kramsch, C. (1984). Interaction et Discours dans la Classe de Langue. Paris: Crédif-

Hatier. 

 

Lavault, E. (1985). Fonctions de la Traduction en Didactique des Langues. Paris: 

Didier Érudition. 

 

Lavault, E. (1987). Traduction Pédagogique ou Pédagogie de la Traduction. Le 

Français dans le Monde - Retour à la traduction. : 119-127 

 

Lederer, M. (1987). La Théorie Interprétative de la traduction. Le Français dans le 

Monde - Retour à la Traduction : 11-17. 

 

Lederer, M. (1994). La Traduction Aujourd’hui. Le Modèle Interpretatif. Paris: 

Hachette 

 

Lemos, J. & Silveira, T. (1998). Autonomia e Gestão das Escolas. Legislação Anotada. 

Texto de Apoio à Elaboração do Regulamento Interno. Porto: Porto Editora 

 

Lemos, E. P. (1999). Lei de Bases do Sistema Educativo. Apresentação e Comentários. 

Porto: Edições Asa (5ª Edição). 

Lessard-Hébert, M. L., Goyette, G, & Boutin, G. (1994). Investigação Qualitativa. 

Fundamentos e Práticas. Lisboa: Instituto Piaget. 



 

Lima. J. A. de (2000). Questões Centrais no Estudo das Culturas Profissionais dos 

Professores: uma Síntese Crítica da Bibliografia. Educação, Sociedade & Culturas nº 

13: 59-103. 

 

Medina, A da S. (1998). Supervisor Escolar: Parceiro Político - Pedagógico do 

Professor. Em C. A Silva Jr. & M. Rangel (org.), Nove Olhares sobre a Supervisão. São 

Paulo: Papirus Editora:9-35. 

 

Mendes, N. (1999). O Trabalho dos Professores e a Organização da Escola 

Secundária. Tese de Doutoramento. Aveiro: Universidade de Aveiro: 163 e segs. 

 

Mintzberg, H. (1997). Le Management: Voyage au Centre des Organisations. Paris: 

Edições d’Organisation. (4ª ed.) 

 

Moirand, S. (1990). Enseigner à Communiquer en Langue Étrangère. Paris: Hachette. 

 

Moreira, G., Andrade, A I. & Martins, F. (2001). A Europa: Identidade e Fantasia. 

Conferência Internacional. Aveiro: Universidade de Aveiro (doc. polic.). 

 

Morin, E. (1999). La Tête bien Faite. Repenser la Réforme. Réformer la Pensée. Paris: 

Seuil. 

 

Morin, E. (2000). Les Sept Savoirs Nécessaires à l’Éducation du Futur. Paris: Seuil. 

 

Nóvoa, A (1991). Os Professores: Quem São? Donde Vêm? Para Onde Vão? Em  S. 

Stoer (org.) Educação, Ciências Sociais e Realidade Portuguesa. Uma abordagem 

Pluridisciplinar. Porto: Edições Afrontamento:59- 130. 

 

Nóvoa, A (1992a). Para uma Análise das Instituições Escolares. Em A Nóvoa (coord.), 

As Organizações Escolares em Análise. Lisboa: Dom Quixote: 13-43. 

 

Nóvoa, A (1992b). Formação de Professores e Profissão Docente. Em A Nóvoa 

(coord.). Os Professores e a sua Formação.  Lisboa: Dom Quixote- IIE: 15-33. 



 

Nóvoa, A (1995). O Passado e o Presente dos Professores. Em  A Nóvoa (org.). 

Profissão Professor. Porto: Porto Editora: 13-34. 

 

Nóvoa, A (1999). Seis Apontamentos sobre Supervisão na Formação (Prefácio). Actas 

do I Congresso Nacional de Supervisão - Supervisão na Formação. Contributos 

Inovadores.CD-ROM 

 

O.C.D.E. (1992). As escolas e a Qualidade. Rio Tinto: Edições Asa. 

  

Odlin, T. (1989). Language Transfer. Cross-Linguistic Influence in Language Learning. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Oliveira, M. L. (1997). A Acção-Investigação e o Desenvolvimento Profissional dos 

Professores: um Estudo no Âmbito da Formação Contínua. Em  I. Sá-Chaves (org.), 

Percursos de Formação e Desenvolvimento Profissional. Porto: Porto Editora: 91-106. 

 

Oliveira, M. L. (2001). O Papel do Gestor Pedagógico Intermédio na Supervisão 

Escolar. Em I. Alarcão (org.). Escola Reflexiva e Supervisão. Uma escola em 

Desenvolvimento e Aprendizagem. Porto: Porto Editora: 43-54. 

 

Pardal, L. & Correia, E. (1995). Métodos e Técnicas de Investigação Social. Porto: 

Areal Editores. 

 

Pérez Gómez, A  (1992). O Pensamento Prático do Professor- A Formação do Professor 

como Profissional Reflexivo.  Em A Nóvoa (org.). Os Professores e a sua Formação. 

Lisboa: D. Quixote: 93-114. 

 

Perrenoud; P. (1996). Enseigner: Agir dans l’Urgence, Décider dans l’Incertitude. 

Paris: ESF Editor. 

 

Perrenoud, P. (1999). Dix Nouvelles Compétences pour Enseigner. Paris: ESF Editor. 

 

 



Ploquin, F. (1997). L’Intercompeéhension, une Innovation Redoutée.  Le Français dans 

le Monde- L’intercompréhension: le Cas des Langues Romanes: 46-52. 

 

Pollard, A & Triggs, P. (1997). Reflective Teaching in Secondary Education. A 

Handbook for Schools and Colleges. London: Kenneth Burnley. 

 

Porcher, L. (1996). Quelques États de la Culture. Le Français dans le Monde- Cultures, 

Culture...: 4-5. 

 

Portugal, G. (1992). Ecologia do Desenvolvimento Humano em Bronfenbrenner. 

Aveiro: Centro de Investigação, Difusão e Intervenção Educacional (CIDINE). 

 

Prado Coelho, J. (1976). Para a Compreensão d’Os Maias como um todo Orgânico. Ao 

Contrário de Penélope. Amadora: Livraria Bertrand: 167-188. 

 

Puren C. (1989). Histoire des Méthodologies. Paris: Cle International. 

 

Puren, C. (1995). Pour un Nouveau Statut de la Traduction en Didactique des Langues.  

Les Langues Modernes nº1: 7-22. 

 

Puren, C. (1995). Des Méthodologies Constituées et de leur Mise en Question. Le 

Français dans le Monde- Méthodes et Méthodologies: 36-41. 

 

Puren, C. (1998). Regards sur l’Évolution du FLE. Écletisme et Complexité. Les 

Cahiers Pédagogiques nº 360: 13-16. 

 

Puren, C. (1999). La Didactique des Langues Étrangères à la Croisée des Méthodes. 

Paris: Didier. 

 

 Py, B. (1990). Les Stratégies d’Acquisition en Situation d’Interaction  Le Français 

dans le Monde- Acquisition et Utilisation d’une Langue Étrangère. L’Approche 

Cognitive.  

 



Py, B. (1997). Pour une Perspective Bilingue sur l’Enseignement et l’Apprentissage des 

Langues. Em  Castellotti, V. & Moore, D. (coord). Études de Linguistique Appliquée- 

Alternances des Langues et Apprentissages. nº 108: 495-503. 

 

Quivy R. & Campenhoudt L. V. (1998). Manual de Investigação em Ciências Sociais. 

Lisboa: Gradiva. 

 

Rangel, M. (1998). Considerações sobre o Papel do Supervisor, como Especialista em 

Educação, na América Latina. Em C. A Silva Jr. & M. Rangel (org.). Nove Olhares 

sobre a Supervisão. São Paulo: Papirus Editora: 147- 162. 

 

Rego, A (1998). Liderança nas Organizações- Teoria e Prática. Aveiro: Universidade 

de Aveiro: 81-108. 

 

Richterich, R. & Chancerel, J.-L. (1977). L’Identification des Besoins des Adultes 

Apprenant une langue Étrangère. Strasbourg: Edições do Conselho da Europa. 

 

Ringbom, H. (1987). The Role of the First Language in Foreign Language Learning. 

England/USA: Multilingual Matters. 

 

Roulet, E. (1980). Langue Maternelle et Langues Secondes. vers une Pédagogie 

Intégrée. Paris: Hatier. 

 

Roulet, E. (1983). Langue maternelle et langues étrangères: vers une pédagogie globale. 

Le Français dans le monde nº 177, Paris: Hachette/Larousse: 23-26. 

 

Roulet, E. (1988). De la Constitution de la Didactique de(s) Langues comme une 

Discipline Autonome de Type Technologique. La Didactique des Langues en Face à 

Face. Paris: Hatier: 49-56. 

 

Roulet, E. (1995). Peut-on Intégrer l’Enseignement-Apprentissage Décalé de plusieurs 

Langues? Em D. Coste & Lehman (coords.), Études de Linguistique Appliqué nº 98  

Langues et Curriculum,Contenus, Programmes et Parcours. Paris: Didier Érudition: 

113-118. 



 

Roulet, E. (2000). La Description de l’Organisation du Discours dans le Cadre d’une 

Didactique Intégrée des Langues Maternelles et Secondes. Le Français dans le Monde- 

Une Didactique des Langues pour Demain: 34-41. 

 

Sá-Chaves, I. (2000). Formação, Conhecimento e Supervisão. Contributos nas Áreas da 

Formação de Professores e de outros Profissionais. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

Salins, G.-D. (1995). Enseignement et Apprentissage des Langues. Le Rôle de 

l’Ethnographie de la Communication. Le Français dans le Monde- Méthodes et 

Méthodologies: 182-192. 

 

Salins, G.-D. de (1998). L’Ethnographie de la Communication et le FLE. Les Cahiers 

Pédagogiques, nº 360: 17-20. 

 

Sanches, M F. C. (1997). Para um Ensino de Qualidade: Perspectiva Organizacional. 

Inovação, Qualidade das Escolas. Vol. 10, nº 2 e 3: 165-194. 

 

Santiago, R. (2001). A Escola também é um Sistema de Aprendizagem Organizacional. 

Em I.  Alarcão (org.), Escola Reflexiva e Supervisão. Uma escola em Desenvolvimento 

e Aprendizagem.  Porto: Porto Editora: 26-41. 

 

Santos, S. M. dos et al (1998). Contributo para a consolidação da formação contínua 

centrada nas práticas profissionais. Lisboa: Ministério da  Educação. 

 

Santos Guerra, M.  (2001). A Escola que Aprende. Porto: Edições Asa. 

 

Schön, D. (1992). Formar Professores como Profissionais Reflexivos. Em   A Nóvoa 

(coord.). Os Professores e a sua Formação. Lisboa: Dom Quixote-IIE: 77-91. 

 

 

Seleskovitch, D. & Lederer, M. (1984). Interpréter pour Traduire. Paris: Didier 

Erudition. 

 



Senge, P. (1992). La Quinta Disciplina. Cómo Impulsar el Aprendizaje en la 

Organización Inteligente. Barcelona: Granica. 

 

Shulman, L. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the new Reform. 

Harvard Educational Review. Vol. 57  nº 1 (doc. policopiado). 

 

Silva Junior, C. A (1998). A Organização do Trabalho na Escola Pública. O Pedagógico 

e o Administrativo na Acção Supervisora. Em C. A Silva Jr. & M. Rangel (org.). Nove 

Olhares sobre a Supervisão. São Paulo: Papirus Editora: 91-109. 

 

Simões, C. M. et al (1997). A Construção da Identidade do Professor numa Perspectiva 

Ecológica de Desenvolvimento. Em M. F.  Patrício (org.). Formar Professores para a 

Escola Cultural no Horizonte dos Anos 2000. Porto: Porto Editora: 245- 260. 

 

Skilbeck, M. & O.C.D.E. (1992). A Reforma dos Programas Escolares. Rio Tinto: 

Edições Asa. 

 

Tagliante, C. (1994). La Classe de Langue. Paris: Cle International. 

 

Tavares, C. F. (2001). Dos Textos do Conselho da Europa aos Programas de Francês do 

Ensino Secundário. Intercompreensão, Revista de Didáctica das Línguas, nº 9: 65-87. 

 

Tavares, J. (1997). Uma sociedade que aprende e se desenvolve. Relações 

Interpessoais. Porto: Porto Editora. 

 

Tavares, J. (2001). Contributos Psicológicos para uma Escola Reflexiva. Em I. Alarcão 

(org.). Escola Reflexiva e Supervisão. Uma escola em Desenvolvimento e 

Aprendizagem. Porto: Porto Editora:55-66. 

 

Tedesco, J. C. (1999). O Novo Pacto Educativo. Educação, Competitividade e 

Cidadania na Sociedade Moderna. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão. 

 

Teixeira, M. (1995). O Professor e a Escola. Perspectivas Organizacionais. Amadora: 

McGraw-Hill de Portugal 



 

Traduction et Didactique – Actas do Colóquio de Tradução e Didáctica (1990). Porto: 

Edições Asa. 

 

Trim, J. L. M. (1979). Un Système Européen d’Unités Capitalisables pour 

l’Apprentissage des Langues Vivantes par les Adultes. Strasbourg: Edições do Conselho 

da Europa: 6-15. 

 

Unesco (1998). Professores e Ensino num Mundo em Mudança. Relatório Mundial de 

Educação 1998. Porto: Edições Asa. 

 

Unesco (2000). O Direito à Educação. Uma Educação para Todos durante Toda a 

Vida. Relatório Mundial sobre a Educação. Porto: Edições Asa. 

 

Waite, D. (1995). Rethinking Instructional Supervision. Notes on its Language and 

Culture. Londres: Falmer Press. 

 

Waite, D. (1999). Toward the Democratization of Supervision. Actas do I Congresso 

Nacional de Supervisão.  Aveiro: Universidade de Aveiro, CD-Rom. 

 

Wallnöfer, G. (2000). Pedagogia Interculturale. Milano: Bruno Mondadori Editor. 

 

Whitaker, P. (1999). Gerir a Mudança nas Escola. Porto: Edições Asa. 

 

Vieira, F. (1993). Supervisão. Uma Prática Reflexiva de Formação de Professores. Rio 

Tinto: Edições Asa. 

 

Vieira, F. & Moreira, M. A. (1993). Para além dos Testes... a Avaliação Processual na 

Aula de Inglês. Minho: Instituto de Educação - Universidade do Minho 

 

Vieira, F. (1999). Autonomia e Aprendizagem da Língua Estrangeira: Representações e 

Práticas dos Alunos. Em Flávia Vieira et al (org.).  Educação em Línguas Estrangeiras - 

Actas do 1º Encontro Nacional de Didáctica/Metodologia do Ensino das Línguas 

Estrangeiras. Instituto de Educação e psicologia- Universidade do Minho.: 407- 419 



 

Zarate, G. (1989). Qu’est-ce qu’un Exercice de Civilisation? Reflet nº 29:20-21. 

 

Zeichner, K. M. (1993). A Formação Reflexiva de Professores: Ideias e Práticas. 

Lisboa: Educa. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I      II 

 

 
 

 
Caro(a) colega 
 
 

 Este Questionário insere-se  numa investigação cujo tema é: o exercício de supervisão nas 

estruturas de gestão intermédia - departamentos curriculares de línguas. São objectivos deste trabalho 

conhecer as formas de exercício de supervisão (a nível intermédio) potenciadas pelo novo regime de 

administração e gestão; as representações dos professores de línguas sobre o modo como  a nova 

morfologia organizacional influencia a sua acção; as representações dos professores de línguas sobre a 

importância dessa morfologia para uma Pedagogia Integrada. 

 

O Questionário é constituído por 4 partes  e, no final, dispõe de um espaço para texto livre, onde 

pode   desenvolver respostas que deu anteriormente ou apresentar sugestões e comentários. Se não tiver 

comentários a fazer não deve sentir -se obrigado a fazê-los. 

 

Relativamente a cada elemento do questionário solicita-se que indique a sua posição colocando 

uma cruz (X)  no intervalo da escala que corresponde à sua própria concepção. 

 

  As suas respostas são confidenciais e anónimas e não serão utilizadas para outros fins que não 

sejam os desta investigação. Uma vez que não existem respostas correctas ou incorrectas, exprima a sua 

de acordo com aquilo que pensa relativamente às possibilidades indicadas no questionário. 

 Bem haja pela  sua preciosa colaboração. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I      III 

 

 

I Parte 

 

 

DDaaddooss  ddee  ccaarraacctteerriizzaaççããoo::  
 

1. Idade:   menos de 30 anos  ?             

                 entre 30 e 40 anos   ?   

                  entre 40 e 50         ?             

                  50 e mais anos    ?  

 

2. Sexo:                 Masculino ?                                                            Feminino ?  

 

3. Tempo de serviço:  

até 3 anos  ?       de 4 a 6    ?        de 7 a 25   ?       de 25 a 35    ?       entre 35 e 40    ?  

 

3.1. Tempo de serviço nesta escola:___________ anos. 

 

4. Cargos  desempenhados nesta escola:  

? Delegado/Representante de Disciplina/Grupo  ?  

? Director de turma      ?  

? Coordenador de Directores de turma     ?  

? Coordenador do Ensino Recorrente    ?  

? Orientador Pedagógico    ?  

? Membro do Conselho Executivo    ?  

? Membro da Assembleia de Escola    ?  

? Outro  _____________________                             ?  

 

5. Modelo de profissionalização:   

? Estágio clássico      ?  

? Profissionalização em exercício     ?  

? Profissionalização em serviço     ?  

? Estágio integrado/Ramo Educacional    ?     

? Outro ___________________                              ?  

 

6. Disciplina(s) que lecciona, neste ano lectivo: ___________________________  

 

 



Anexo I      IV 

 

II Parte 

 

RReepprreesseennttaaçç õõeess  ssoobbrree  aa  EEssccoollaa  

 
1. Tendo em consideração a Escola onde trabalha, assinale o valor da escala o  (1=mau; 2=medíocre, 

3=suficiente; 4= bom; 5=muito bom)   que corresponde à sua apreciação relativamente a cada um 

dos seguintes aspectos: 

 

 1 2 3 4 5 

 Gestão do tempo para reuniões      

  Espaço físico      

  Recursos materiais       

 Clima relacional docente      

 Cultura de trabalho em grupo      

 Inovação pedagógico-didáctica      

 

2. Considera que o regime de Autonomia (Dec-Lei 115-A/98) produziu mudanças na sua Escola? 

Sim       ?             Não   ?            Não sei     ?  

 

2.1. Justifique________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Se notou mudanças, na sua Escola, decorrentes do regime de autonomia, assinale na escala (1= nada 

importante;  2=pouco importante; 3=importante; 4=muito importante ; 5=muitíssimo 

importante) o grau de importância que  lhes atribui, no que toca cada um dos seguintes aspectos: 

 

 1    2 3 4 5 

Espaços físicos      

Recursos materiais       

Repartição do poder      

Participação dos professores na tomada de decisões       

Colegialidade      

Circulação da informação      

Articulação interdisciplinar      

Articulação intradisciplinar      

Estruturas de administração e gestão      

Cultura organizacional      
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4. Assinale o valor da escala (1=mau; 2=medíocre; 3=suficiente; 4=bom; 5=muito bom)   que atribui  

ao seu envolvimento/participação pessoal na concretização de: 

 

 
1 2 3 4 5 

Sem 

opinião 

O Projecto Educativo de escola         

O Plano Anual de actividades        

Os projectos interdisciplinares        

A programação das a ctividades lectivas        

 

5. Se pudesse, o que gostaria de ver alterado na sua escola?  

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Porquê ? _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________                       

                                  

III Parte 

                                

RReepprreesseennttaaççõõeess  ssoobbrree  oo  ddeeppaarrttaa mmeennttoo   
 

1. Concorda com a configuração organizacional do seu departamento de línguas (número de línguas que o 

compõem)  

          Sim  ?                                            Não     ?  

 

1.1. Se discorda,  assinale a opção que corresponde à opinião que tem sobre a configuração mais 

adequada: 

 

? Um  único departamento (Línguas Clássicas, Línguas Românicas, Línguas Germânicas)         ?                                                        

? Dois departamentos (Línguas Clássicas e Língua Materna)               ?  

? Três departamentos (Línguas Clássicas; Línguas Românicas; Línguas Germânicas)   ?     

? Outra____________________________________________________________              ?  

 

 

2. Relativamente ao número de reuniões trimestrais de departamento, assinale o item que corresponde à 

sua opinião: 

 Insuficiente      ?                            Suficiente    ?                      Excessivo        ?  

 

Comment:  
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3. Assinale, na escala, a frequência com que são tratados,  em reunião de departamento, os seguintes 

assuntos: 

 

  

 Nunca Raramente 
Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre  

Informações de Conselho Pedagógico        

Planificação de actividades lectivas       

O  processo de ensino e de aprendizagem das línguas       

Avaliação dos professores       

Projectos de departamento      

Materiais pedagógico-didácticos      

Manuais       

Programas      

Critérios de avaliação dos alunos       

Resultados da avaliação dos alunos      

Propostas, recomendações a apresentar ao Conselho 

Pedagógico 
     

Pareceres a devolver ao Conselho Pedagógico      

Outro(s) ________________________________      
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4. Assinale na escala  a frequência com que são tratados os assuntos propostos por iniciativa:  

  

 Nunca Raramente 
Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes  
Sempre 

Do Conselho Pedagógico                  

Do Director Executivo      

Do Delegado de Grupo/Disciplina      

Do Coordenador de Departamento      

Dos Professores do Departamento      

Do Conselho de Turma      

 

 

 

5. Assinale, na escala (1= nada importante; 2=pouco importante; 3=importante; 4= muito 

importante 5= muitíssimo importante), o grau de importância que atribui a cada um dos factores,  

com influência no  trabalho colaborativo de departamento:   

 

 1 2 3 4 5 

Horários ajustados      

Formações profissionais diferenciadas      

Formações académicas  diferenciadas      

Perspectivas teóricas comuns sobre ensino-aprendizagem de 

línguas 
     

Existência  de finalidades/objectivos comuns entre as diferentes 

línguas 
     

Relações interpessoais positivas entre professores       

Espírito de grupo      

Espaços físicos para reuniões       

Outro(s) __________________________________________      
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6.  Relativamente às competências do coordenador de departamento (Decreto-Regulamentar nº 10/99 

e as constantes do Regulamento Interno da Escola) assinale, na escala  (1= nada importante; 

2=pouco importante; 3=importante; 4=muito importante; 5=muitíssimo importante )  o grau de 

importância que lhes atribui. 

 

 1 2 3 4 5 

Representar o respectivo departamento nas reuniões de conselho 
pedagógico 

     

Presidir às reuniões de departamento curricular      

Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores 
do respectivo departamento 

     

Coordenar as actividades pedagógicas a desenvolver pelos 
professores do departamento, no domínio da implementação dos 
planos curriculares nas suas componentes disciplinares e da área 
escola, bem como de outras actividades educativas, constantes do 
plano aprovado pela assembleia  

     

Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas 
de orientação educativa, nomeadamente na análise e desenvolvimento 
de medidas de orientação pedagógica  

     

Apresentar ao conselho pedagógico propostas de agrupamentos de 
tempos lectivos semanais para as diferentes disciplinas. 

     

Assegurar a participação do departamento na elaboração, 
desenvolvimento e avaliação do projecto educativo da escola, bem 
como no plano de actividades e do regulamento interno do 
estabelecimento . 

     

Promover a articulação entre a formação inicial e a formação 
contínua dos professores do departamento. 

     

Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação 
das necessidades de formação dos professores do departamento. 

     

Promover medidas de planificação e de avaliação das actividades do 
departamento 

     

Submeter ao conselho pedagógico, para aprovação a proposta do 
número de delegados de disciplina 

     

Assegurar a divulgação, junto do coordenador de ano dos directores 
de turma, do material didáctico das diversas disciplinas necessário ao 
trabalho na sala de aula 

     

 

7. Assinale a sua posição de concordância sobre a observação de aulas por parte do coordenador de 

departamento/delegado de grupo 

 Concordo    ?       Discordo       ?  
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7.1.  De entre as funções de uma possível observação de aulas, por parte do coordenador, assinale na 

escala (1=discordo totalmente; 2=discordo; 3=não concordo nem discordo; 4=concordo; 

5=concordo  totalmente) o seu grau de concordância relativamente a cada uma delas:  

 

 1 2 3 4 5 

Partilha de experiências pedagógico-didácticas      

Resolução de problemas de insucesso escolar      

Resolução de problemas de indisciplina      

Avaliação dos docentes       

Implementação de projectos de inovação      

Investigação educativa      

Outra(s)       

 

 

8. Assinale, na escala (1= nada importante; 2=pouco importante; 3=importante; 4=muito 

importante; 5=muitíssimo importante),  o grau de importância que atribui a cada um dos possíveis 

aspectos do perfil do coordenador de departamento: 

 

 1 2 3 4 5 

um profis sional com competência para gerir conflitos         

um amigo a quem  recorre             

um colega experiente                  

um líder dos professores do departamento          

um profissional preocupado com os  aspectos formais e burocráticos              

um dinamizador, um inovador          

um profissional com formação especializada para o cargo      

 

 

9. Qual a sua opinião sobre a actividade que o coordenador poderia desenvolver no sentido de estimular 

a discussão colectiva e articular/coordenar a acção docente? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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IVª Parte 

 

RReepprreesseennttaaççõõeess  ssoobbrree  oo  eennssiinnoo  ee  aa  aapprreennddiizzaaggeemm  ddaass  

llíínngguuaass    

 

1. Assinale a sua posição quanto à importância que atribui à(s) disciplina(s) que lecciona no 

conjunto curricular dos seus alunos: 

 

? A menos importante                      ?  

? Uma das menos importantes         ?  

? Tão importante como as outras     ?  

? Uma das mais importantes            ?  

? A mais importante                         ?  

 

2. Conhece os programas das outras disciplinas que integram o seu departamento ou os outros 

departamentos de línguas? 

   Conheço bem    ?     Conheço mal     ?      Não conheço   ?       Já ouvi falar   ?     Nunca ouvi falar  ?     

 

3.    O que significa, para si, aprender hoje línguas em contexto escolar?  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Que competências julga transversais à aprendizagem das diferentes 

línguas?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

5. O que diferencia, da sua perspectiva,  a aprendizagem da língua materna das  outras aprendizagens 

linguísticas?___________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Assinale, na escala, o grau de importância que  atribui ao recurso à Língua Materna (LM) em aula de 

outras línguas.  

? Sem importância    ?  

? Pouco importante   ?  

? Importante    ?  

? Muito importante   ?  

? Muitíssimo importante               ?  
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7. De entre as razões  que a seguir se enunciam, assinale as que o (a) levam, na sua sala de aula, a recorrer 

a outra língua:  

  

? evitar explicações demasiado longas na língua a aprender    ?  

? explicar o funcionamento da outra língua                                                                          ?  

? explicar conceitos de língua materna  necessários à explicação do funcionamento  

      da língua a aprender         ?   

? resolver problemas de bloqueio da comunicação                                                  ?  

? gerir questões de indisciplina                                                                                ?  

? desenvolver uma competência comunicativa mais global    ?  

? promover a reflexão linguística        ?  

 

 

8. Planifica os momentos de recurso Língua Materna?     Sim   ?       Não    ?  

 

9. Realiza exercícios de tradução (língua materna            língua estrangeira) ?  Sim     ?         Não     ?  

 

10. Assinale o grau de importância (1=nada importante; 2=pouco importante; 3=importante; 

4=muito importante;  5=muitíssimo importante) que atribui a cada uma das razões  que podem 

originar o recurso a outra(s) língua(s):  

 

 1 2 3 4 5 

Imperativos do programa       

Confirmar aprendizagens      

Avaliar conhecimentos e competências       

Compreender a construção do conhecimento linguístico dos alunos       

Compreender as interferências entre as línguas       

Desenvolver outras formas de comunicação       

Salientar as diferenças/semelhanças linguísticas entre as línguas       

Salientar as diferenças/semelhanças culturais e civilizacionais entre as 

línguas 
     

Salientar a vertente estética das línguas em presença       

Compreender os mecanismos de resolução de problemas dos alunos       

Desenvolver atitudes de aceitação das diferenças      

Desenvolver a competência  comunicativa  na sua globalidade       
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TTEEXXTTOO  LLIIVVRREE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OObbrrii ggaaddaa    ppeellaa  ssuuaa  ccoollaabboorraaççããoo  ee  ppeelloo  sseeuu  tteemm ppoo..   

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2



 

 
 
TEMA:  O exercício de supervisão nas estruturas intermédias de gestão 
OBJECTIVO GERAL: Conhecer as representações do Presidente do CE/P sobre o lugar da supervisão no processo de constituição e nas 
dinâmicas de funcionamento dos departamentos curriculares, na perspectiva do desenvolvimento da cultura organizacional da escola.
 
 
Blocos temáticos Objectivos específicos  Formulário de questões

 
Legitimação da entrevista 

Pedir/agradecer a colaboração do entrevistado, 
reconhecendo a importância da sua 
colaboração no estudo 

 

Processo de negociação para a constituição dos 
departamentos 

Recolher dados sobre: 
. tipo de negociação 
. intervenientes na negociação 
.critérios estabelecidos para a configuração dos 
departamentos 
. níveis de participação 

Que tipo de negociação foi accionada pela 
escola para con
curriculares? 
Quais os intervenientes?
Quais os critérios que foram tidos em conta no 
debate? 
Quais os níveis de participação?

Dinâmicas de funcionamento dos 
departamentos 

Recolher dados sobre a opinião do entrevistado 
relativamente às dinâmicas de funcionamento 
dos departamentos (enquadradas pelos RI, PE), 
na perspectiva do desenvolvimento da cultura 
organizacional de escola. 

A organização em departamentos favoreceu 
(ou não) o aparecimento de novos projectos?
Que políticas de arti
fomentadas? 
Surgiram novas necessidades de formação? 
Quais? 
O que pensa sobre a comunicação que os 
diferentes órgãos mantêm entre si’

Mecanismos de supervisão accionados no 
processo de avaliação da escola 

Recolher dados sobre as modalidades e 
estratégias de supervisão accionadas pela 
escola no decurso do processo de auto-
avaliação 

Que mecanismo foram accionados pela escola 
para proceder à sua avaliação?
Qual o papel dos supervisores nesse contexto?
Qual o impacto da sua acção?



 

 
 
Resultados esperados (conseguidos) 

 
 
Recolher dados sobre a importância da 
organização em departamentos para a 
construção e para o aprofundamento da 
autonomia da escola  

 
 
Em que medida a constituição em 
departamentos fez evoluir a frequência e a 
reflexão na escola?
O que é que mudou, na escola, em 
consequência dessa reflexão?
A constituição em departamentos terá 
contribuído para a adopção de uma 
comum? 
Criaram-se novos esquemas de implicação de 
todos os actores?
Como é que os professores sentem a e
hoje? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
TEMA: O exercício de supervisão nas estruturas intermédias de gestão 
OBJECTIVO GERAL: Conhecer as representações das coordenadoras dos departamentos curriculares de línguas sobre o papel da supervisão nos 
processos de constituição dos departamentos, nas dinâmicas e nos resultados alcançados 
 
 
 
Blocos Temáticos Objectivos Específicos Formulário de questões
Legitimação da entrevista 
 
 

Pedir/agradecer a colaboração do entrevistado, 
reconhecendo a importância da  participação 
no estudo 

 

Processo de constituição dos departamentos de 
línguas 

Recolher dados sobre: 
. os critérios que presidiram à discussão 
. os intervenientes no debate 
. as dinâmicas accionadas 
. as necessidades de mudança organizacional 
 

Que tipo de critérios pr
(pedagógico-didácticos, funcionais...)
Tratou-se de um discussão intra
um debate mais alargado?
Os professores sentiram necessidade deste 
novo desenho organizacional? Como reagiram?
Concorda com a actual configuração? Por

Dinâmicas de funcionamento do departamento 
enquadradas pelo exercício da supervisão 

Recolher as representações do entrevistado 
sobre: 
.expectativas dos professores de línguas face 
ao novo desenho organizacional 
. exercício do cargo/exercício da supervisão 
.o tipo de comunicação intra e inter 
departamentos 
. articulação curricular  
. o processo de auto-avaliação 
 

Que tipo de debate prévio foi desenvolvido, no 
que se refere às concepções de ensino de 
línguas? 
Sente-se responsável por todo o trabalho do 
departamento? 
Como comunicam os professores de línguas 
entre si? Como comunicam com os outros 
departamentos?
Sente que houve valorização do espaço 
curricular das línguas?
O que sabem os professores das diversas 
línguas sobre o trabalho dos outros professore



 

de línguas? 
Como se processou a avaliação interna do 
departamento? Como reagiram os professores?

Resultados alcançados Recolher dados sobre: 
. factores facilitadores/ inibidores das 
dinâmicas de departamento 
.manifestações sobre o exercício do cargo 
(supervisão) 
. grau de satisfação 
.articulação curricular intra departamento 
.articulação do trabalho com as outras 
estruturas de gestão da escola 
. cenários de futuro  

Quais são, para si, os factores que facilitaram 
ou foram obstáculo à dinâmica do 
departamento? Porquê?
. Sentiu-se a coordenadar uma estrutura com 
um projecto comum, ou a “soma” das 
diferentes disciplinas que integram o seu 
departamento? 
Sente-se satisfeito com o exercício do cargo? 
Porquê? Sentiu necessidade de formação 
especializada? 
Como é que analisa a sua participação em 
Conselho Pedagógico?
A escola projecta repensar o desenho 
organizacional dos departamentos?
Genericamente, o que é que acha que mudou? 
O que piorou? 
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TABELA DE CONVENÇÕES UTILIZADAS NOS PROTOCOLOS DAS 

ENTREVISTAS 

 

ENT                                                                                                              Entrevistador 

 

ENTO                                                                                                          Entrevistado 

 

Inaudível, incompreensível                                                                                ? IND? 

 

Texto não transcrito (identificação; juízo de valor muito pessoal)                       ?...? 

 

Identificação do entrevistado                                                                                ? IE?  

 

Identificação da localidade                                                                                    ? IL? 

 

Sinal de pergunta                                                                                                      ? 

 

Pausa breve                                                                                                               / 

 

Pausa longa                                                                                                             // 
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Anexo 4 
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ENT:  bom ?IE?  renovo os meus agradecimentos e vamos já entrar então na questão 

das tais dinâmicas que levaram à  constituição dos departamento / portanto / neste 

aspecto o que eu gostava de conversar consigo era sobre o tipo de negociação que  foi 

feita previamente / claro/  quem é que / accionou esse tipo de debate quais foram os 

intervenientes os graus de participação enfim /essa dinâmica 

 

ENTO:  por força do 115 havia uma definição da composição do conselho pedagógico 

portanto / e entendemos nós e dadas as características da escola eventualmente na 1º 

fase o número de elementos do CP deveria chegar ao número máximo ou seja 20 / 

depois havia ainda também condicionantes relativamente à participação do CP do 

representante dos pais dos alunos  do pessoal não docente e digamos depois de feitas 

essas contas / enfim chegou-se à conc lusão de que teria de ser uma decisão onde toda a 

comunidade devia dar a sua opinião / nós tínhamos constituído um grupo de colegas que 

estava com a responsabilidade de fazer o PE e então / encarreguei-me eu de pedir para // 

analisar todas as propostas dos departamentos /havia também uma brochura que eu 

agora não sei qual é não consigo identificar que / portanto/ com uma proposta de vários 

trabalhos para a definição dos departamentos /sei que era do DES na altura havia 

documentação própria para / mas de alguma forma / baseados numa escola não posso 

precisar muito bem/ portanto foi distribuída toda a documentação o pedagógico 

entendeu por bem   todos os grupos na altura pronunciarem-se acerca do novo formato e 

essa informação é toda recolhida e a partir daí portanto é que há uma discussão 

relativamente ao formato dos departamentos 

ENT: trataram essa informação a tal equipa de que me falou? 
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ENTO: precisamente a tal equipe que foi a mesma por coincidência eles de alguma 

forma tiveram o trabalho    idêntico   ao tratar os dados recolhidos  para fazerem o  PE 

portanto havia já aí alguma experiência pronto / eles  recolheram  toda  essa informação 

e depois  é-me entregue a mim levado a Pedagógico e depois  no Pedagógico é discutido  

ENT: e o Pedagógico quais lhe parecem / do seu ponto de vista ter sido os critérios que 

pesaram mais no desenho final dos departamentos? 

ENDO: olhe houve aqui critérios // houve à partida definidos em termos de prioridades 

de pessoas  com assento no CP eu recordo-me que na altura / havia a questão dos 

coordenadores dos directores de turma / nós dividimos  portanto // os coordenadores até 

à data tínhamos um coordenador para os três anos  // e a partir dessa data entendemos 

nós que cada ano deveria ter o seu coordenador  ter assento no pedagógico / depois a 

responsável pelo equipe de serviço de SPO portanto serviços de psicologia e orientação 

// havia ali uma pequena dúvida  relativamente ao número de alunos /  da qual se me é 

permitido dar aqui uma opinião pessoal / eu na altura alertei  fez-se isto agora fazendo 

um balanço /durante estes três anos que é / nós temos 2 representantes dos alunos/ 

representantes esses  que são eleitos entre os delegados de turma isto fazendo uma 

avaliação destes três anos / não resulta sou da opinião de que  é /em relação aos alunos 

que quem deveria ter assento no CP seria alguém da associação de estudantes 

independentemente da questão da AE pronto/ isto porquê? há ali alguma legitimidade / 

isto porquê?  porque são eleitos / porque nos diz a experiência que  todos os anos 

quando fazem a eleição dos delegados / conhecem-se mas depois   nós juntamo -los 

todos dentro dumas sala e eles não se conhecem entre eles e portanto  os canais de 

informação de propostas era complicado enquanto que a associação de estudantes 

conhece melhor o terreno // isto é um aparte não sei se tem  

ENT: sim sim já vamos voltar a ele 
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Voltando aos critérios acha que prevaleceram critérios de natureza pedagógica 

/administrativa? 

ENTO:  olhe há um  critério que eu na altura achei engraçado / fomos confrontados com 

o seguinte é com o elevado número de professores  que temos / portanto o departamento 

das línguas  românicas e clássicas / eu penso que eles na altura eram 30 e tal professores 

e nós / o problema que se levantava logo à partida era como é que / como é que esse 

departamento se vai organizar? mas penso que não foi determinante na / no desenho dos 

departamentos estou aqui a citar do número  de pessoas das pessoas  por aquilo que // 

foi feito não houve grandes alterações aquilo que ao resultado / foi consensual foi 

consensual  /digamos este desenho deste departamento // 

ENT: vamos voltar atrás / a questão / a representatividade dos grandes departamentos  

com muitas pessoas em pedagógico como é que é / ficarem com a mesma 

representatividade em pedagógico do que departamentos com menos pessoas o que tem 

a ver com a natureza das disciplinas e não só / vamos deixar cair agora esse aspecto do 

número de pessoas que é importante mas  

ENTO: mas que não pesou / eu foquei mas // 

ENT: o facto de as pessoas se organizarem / nesta nova associação  em departamentos 

/ você acha  que isso favoreceu o aparecimento de novos projectos / transdisciplanares/ 

interdisciplinares / multi  extra-curriculares? 

ENTO: o que estava antes de alguma forma não se alterou / os antigos grupos 

disciplinares de alguma forma quer dizer / mantiveram-se neste novo desenho está a ver 

e se até aí existiam dinâmicas elas continuam a existir se enfim não existiam Também 

não é por este / novo formato que elas apareceram digamos que do meu ponto de vista 

este novo formato não é uma mais valia voltando à pergunta que me fez quer dizer 
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poderá haver outros factores / é idêntica  os grupos de alguma forma mantêm-se poderá 

haver outros aspectos 

ENT: podemos pôr a questão ao contrário isto é acha is to é a nível disciplinar / 

verificou-se articulação que é uma das funções / das competências a nível da 

organização em departamentos / se nós formos ver as competências / aparece a 

articulação disciplinar como uma das mais valias / para usar a sua expressão / aparece 

essa articulação disciplinar / assim olhando os departamentos em geral / acha que esse 

objectivo foi atingido ? 

ENTO: nos grupos em que havia essa tradição mantém-se // 

ENT: e a nível disciplinar a questão da articulação curricular das competências que se 

constitui como uma das mais valias  aparece a articulação disciplinar olhando os 

departamentos em geral acha que  esse objectivo foi atingido a nível disciplinar?  

ENTO: também penso que não vamos lá ver gostaria de fazer aqui a distinção entre 

estas duas situações / se é por força de se  criar um departamento// penso que não isso 

poderá haver outras estratégias de outras lógicas // de promover essa articulação está a 

ver não foi por se ter criado o departamento / está a ver se calhar vou ser um bocado 

redutor / quer dizer mudou-se a designação mas não houve essa articulação não é pelos 

departamentos  quer dizer mudou-se a designação mas as lógicas mantiveram-se 

ENT: vamos imaginar um cenário / imagine que tinha um departamento só de línguas  

que integrava todas as línguas desta escola / vamos concentrar-nos só nos aspectos 

disciplinares vamos deixar a cultura / todos os outros aspectos / o clima / acha que  em  

termos de política educativa isso beneficiaria os alunos em termos de políticas 

linguí sticas? haver uma maior coerência ou seja que educação em línguas é que a sua 

escola quer para os seus alunos? acha que beneficiaria? 
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ENTO: teoricamente acho que poderia beneficiar // em que medida ? / mas isto em 

termos teóricos  / porque conhecendo de alguma forma a realidade da escola e as 

práticas antigas ou a tradição da escola / uma escola deste tipo  sem estar a dar o 

enfoque aqui à escola // a junção num só departamento de línguas  penso / pondo na 

balança de mais valias das desvantagens e vantagens penso que // numa escola deste 

tipo a prato das desvantagens seria mais pesado  

 ENT: não funcionaria? é isso que me quer dizer? 

ENTO: em termos teóricos  de uma organização / implementado de início com outras 

práticas com // se calhar / sem o peso da tradição penso que poderia funcionar muito 

melhor e aí digamos  que seria uma situação vantajosa para os alunos por uma questão 

de organização não é 

ENT: este é um cenário  que não é imaginado por mim  é um cenário que decorre da 

literatura que o  CE  tem posto cá fora  e que como é normal  preocupa mais de perto 

os professores de línguas mas  preocupa também a escola / como sabe neste momento  

há escolas que começam a incluir o espanhol e outras línguas no leque de oferta / neste 

momento há alguma auscultação feita aos departamentos de línguas nesta área   esse 

debate / é do seu conhecimento que esse debate tenha acontecido/ relativamente ao 

alargamento? 

ENTO: relativamente ao espanhol?  

ENT: ao alargamento do leque de oferta ao espanhol ou a outras línguas  

ENTO: já foi ventilada a questão do espanhol mas digamos que não há // nenhuma 

perspectiva feito já em pedagógico mas digamos que ainda não foi não há nenhuma 

proposta concreta quer da nossa parte nem sequer foi discutida  

ENT: há alguma reflexão a nível dos  departamentos sobre isso? 
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ENTO: penso que sim / penso que haverá / mas também de uma forma consciente isto 

agora é a minha opinião // por uma questão de defesa de grupos acho as pessoas não 

estarão muito interessadas 

ENT: por porem as questões de corporativismo / de mercado de trabalho do 

corporativismo antes das questões pedagógicas as pessoas não estão muito 

interessadas?. 

ENTO: precisamente / precisamente // embora as pessoas também poderão argumentar 

que a questão pedagógico-didáctica ou  a questão de interesse por parte dos alunos 

enfim // não será válida num cenário aqui para a escola mas é uma situação 

extremamente  /que está em debate 

ENT: mas vamos voltar atrás aos departamentos propriamente ditos que eu procurei 

analisar da perspectiva dos documentos que me facultou do PE e do RI e uma coisa que 

me chamou a atenção foi no PE a V/ preocupação com a adopção de uma linguagem 

comum e passo a citar “nos domínios estruturantes das actividades escolares” / pensa 

que os departamentos assim configurados contribuíram para ir ao encontro desta 

linguagem comum não digo que ela tenha sido encontrada mas há reflexão que 

demonstre que os departamentos trabalham / quer os linguísticos quer os não 

linguísticos refiro-me aos departamentos em geral //que  essa linguagem tenha sido 

encontrada / sente que há uma preocupação com esta linguagem comum? 

ENTO: olhe essa linguagem comum será um dos factores para o sucesso / para a 

qualidade de uma escola  / acho por força de isto ser uma escola os alunos serem os 

mesmos os as disciplinas é que mudam digamos que / há essa necessidade de haver essa  

linguagem comum que referiu mesmo a própria cultura de organização da escola penso 

que terá de ser comum a todos os departamentos // eu  / em termos de resultados 

relativamente a essa linguagem comum poderei ver aqui os resultados de uma 1ª fase 
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dos .dispositivos de avaliação na avaliação penso que de alguma forma foi conseguido 

os objectivos foram comuns que de alguma forma foi conseguido houve aqui um acertar 

de agulhas para não haver aqui situações diferentes 

ENT: já nota que no campo da avaliação houve  essa preocupação? 

ENTO: sim alargando isto a outras áreas já haverá // pronto há uma tentativa mas não 

sei até que ponto está a ver a  escola conseguiu está a ver /que todos esses 

departamentos se interligassem numa cultura organizacional penso que houve  / há 

ainda algumas dificuldades 

ENT: isso leva-nos a um ponto interessante que é  à questão  da comunicação inter 

departamentos e intradepartamentos que é uma questão que como sabe preocupa as 

escolas preocupa os estudiosos preocupa toda a gente porque no fundo como é que flui 

a comunicação como é que se faz às vezes são questões de comunicação que se tornam 

obstáculos e não questões de fundo / olhe vou-lhe fazer uma pergunta muito prática em 

relação a isso// acha que desenho dos departamentos que tem aqui na sua escola teve 

implicações ou não na  distribuição da componente lectiva? ou seja era mais fácil 

distribuir a componente lectiva quando as disciplinas funcionavam em grupos 

disciplinares ou é mais fácil agora? 

ENTO: eu penso que não há  diferenças relativamente a esse ponto penso / não / repare 

eu continuo a dizer que isto funciona numa lógica muito idêntica à anterior penso que 

sim  / repare que a única junção os únicos grupos q ue estão juntos neste desenho é / são 

as expressões juntou o grupo das artes e o grupo da educação física o resto é idêntico // 

há aqui um outro que é completamente diferente estava-me a esquecer dele que é o 

departamento das ciências sociais e humanas que integra e geografia a história e a 

economia portanto 6º e 7º grupos / grupos um bocado // não sei 

 



Anexo IV   XXVIII 

 

ENT: é óbvio que quanto mais os departamentos integram disciplinas singulares entre 

aspas muito ciosas da sua singularidade mais evoluem determinado tipo de conflitos 

que são inerentes a estas situações e provavelmente nesse departamento  as questões 

são mais evidentes que nos outros 

ENTO: mas eu desviei-me à pergunta que me fez portanto repare / esta configuração  

em termos de distribuição de serviço não altera 

ENT: mas se lhe der o exemplo desse departamento teve de haver negociações // da 

geografia da história 

ENTO: houve na altura também foi extremamente discutido a situação mas teve a ver 

com a questão das reduções das tais 66 horas isso aí é que houve uma discussão e as 

opiniões divergiram de alguma forma 

ENT: mas em qualquer dos casos houve sempre debate? 

ENTO: sim houve sempre debate 

ENT: acha que esse debate não só esse concretamente de  que me estava a falar mas 

acha que  a reflexão que se tem produzido no seio dos departamentos entre os 

departamentos e os outros órgãos de topo  à luz deste modelo da autonomia / acha que 

essa reflexão tem sido mais frequente e mais aprofundada do que era no modelo 

anterior? acha que as coisas estão mais ou menos no mesmo pé qual é a sua 

perspectiva comparativa? 

ENTO: em termos pedagógicos? 

ENT: pedagógicos  em termos organizacionais falava-se aí no vosso PE numa aposta 

na cultura organizacional por exemplo vê-se um cuidado com as pessoas com as 

relações interpessoais com os climas de trabalho quando eu digo aqui reflexão / é a 

todos os níveis // claro que podem ter privilegiado a reflexão pedagógica em detrimento 

da reflexão organizacional ou vice-versa ou outra não importa a reflexão que de uma 
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forma geral se tem produzido nestes 3 anos neste modelo de uma forma geral tem sido 

aprofundada e é mais frequente ou sente que pelo contrário era a reflexão que já se 

fazia? 

ENTO: vamos lá ver / há aqui várias situações que podemos considerar 

ENT: estou a fazer uma pergunta redutora e abrangente pode desmontá-la como quiser 

ENTO:  há aqui várias situações que teremos que considerar // relativamente ao 

funcionamento do  Pedagógico e á tal reflexão pedagógica  eu penso que seria mais fácil 

/era mais fácil o modelo anterior isto porq uê porque acho que os professores ainda têm 

o estatuto corporativo e funcionam não só como professores / como  entidade 

corporativa na sua generalidade e depois em termos de grupos em termos de grupos 

penso os grupos ainda continuam a ser quer na distribuição de serviço quer na análise de 

situações objectivas em termos pedagógicos continuam a ser extremamente 

corporativistas / portanto eu estou no meu grupo e vejo as coisas de maneira 

completamente diferente  ora bem relativamente a esta situação  do Pedagó gico era mais 

fácil em termos de informação de auscultação de opinião quando estavam reunidos 

todos os grupos no Pedagógico / isso aí é evidente 

ENT: e na altura / desculpe interrompê-lo / os pedagógicos eram acusados de não 

funcionar  por excesso de pessoas que lá estavam lembra-se disso? 

ENTO: sim sim 

ENT: era uma das críticas 

ENTO: era uma das críticas porque lá está quando uma pessoa aglutina  3 grupos 

diferentes depois em termos de comunicação complica-se e depois também / isto 

também já será uma leitura minha abusiva admito / o representante que está no 

pedagógico não é do mesmo grupo disciplinar está a ver criam-se ali de alguma forma 

algumas fricções porque entendo que eu o meu grupo deveria estar representado no 
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pedagógico eu penso que uma parte significativa de  aqui na escola e nalgumas escolas 

pela experiência e contactos que tenho tido com outros colegas nesse sentido // portanto 

isso aí de alguma forma veio dificultar essa auscultação em termos de opinião / de 

alguma forma // por outro lado as grandes opções / da escola pelo menos aqui em 

termos de cultura organizacional // penso que ninguém fica de fora penso que ninguém 

penso que este sistema não invalida que as pessoas dêem a sua opinião e que seja tida 

em conta / pronto para que depois de uma forma consensual ou por maiorias se não 

houver outra solução se decida 

ENT: nesse aspecto vê vantagem neste modelo? nos dispositivos que tem para 

proporcionar o debate dentro da escola? 

ENTO: sim  

ENT: não só os departamentos mas por exemplo estava-me a falar da dinâmica do 

pedagógico que ficou alterada em função agora da organização em departamentos 

porque há outros representantes mas // nesse aspecto global se pudéssemos fazer uma 

apreciação global acha vantajoso esse modelo em termos de dar a voz a todos os 

intervenientes // na escola ou seja  os graus de participação são mais elevados // será? 

ENTO: (risos) 

é assim em termos de // 

ENT: é que às vezes há contradições dentro dos modelos / ninguém ficou fora do 

debate? então há um elevado grau de participação/ é isso que eu posso deduzir uma  

vez que muitas pessoas vêm neste modelo é justamente ele ter formas de levar à  

participação de todos os intervenientes. 

ENTO: mas o anterior também tinha quer dizer o anterior também tinha estavam lá 

todos representados e se calhar a informação até chegava de uma forma mais rápida aos 

grupos  quer dizer não vejo mais valia nisto não vejo //  



Anexo IV   XXXI 

 

ENT: é a questão da participação ou da qualidade da participação? 

ENTO: a qualidade da participação é que pode ser questionada / está a ver eu vejo aqui 

o pedagógico com uma importância acrescida é um sector estratégico em termos de 

implicação // de  enfim para pôr uma escola a funcionar e de alguma forma acho que o 

pedagógico em si se calhar ainda também passou muito pouco tempo nesta nova // mas 

também não vejo o pedagógico a assumir essa liderança estratégica isso também não 

vejo agora enfim 

ENT: quanto a si isso deve-se // a vários factores? 

ENTO: pode haver aqui vários factores  

ENT: o presidente do pedagógico não é o presidente do executivo? no caso é ? 

ENTO: no caso é  

ENT: por exemplo acha que isso é obstáculo ou um factor facilitador / na sua 

perspectiva e da experiência destes  anos? 

ENTO: eu na minha perspectiva acho que é fundamental o presidente do conselho 

pedagógico ser o presidente do executivo // por uma questão de facilitar / 

operacionalizar todas as opções / digamos que era mais uma pessoa na engrenagem  e   

mais uma peça de maneira nenhuma estar a querer fazer uma análise de outras escolas 

onde isto não funciona como aqui de alguma forma até / funciona como um obstáculo 

muitas das vezes 

ENT: não ser a mesma pessoa? 

ENTO: não ser a mesma pessoa 

ENT: isso faz-me pensar também esse aspecto que acabou de levantar relativamente à 

dinâmica do pedagógico remete-me para as lógicas de implicação de que  vocês 

falavam no PE justamente como tinham como um dos objectivos promover a cultura 

organizacional/ essas lógicas criaram-se de facto? essas lógicas de implicação a nível 
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da decisão e a nível da produção / já me disse que na preparação para a tomada de 

decisões ou seja no período de reflexão isso aconteceu porque sente que há uma 

realmente uma implicação das pessoas que são ouvidas ou que reflectem nos diferentes 

espaços que a escola tem para isso mas o vosso PE é claro as lógicas de implicação 

aparecem vão trabalhar nesse sentido deve verificar-se ao nível da decisão e da 

produção aparece lá acha que essas lógicas aconteceram? 

ENT: olhe aí penso que funcionaram de alguma forma e bem embora aqui em termos de 

modelo de organização da escola há aqui factores / que de alguma forma fogem 

digamos a este desenho instituído eu quando lhe dizia à bocado que o CP enfim por 

motivos vários enfim é participativo no sentido de grandes decisões / mas agora em 

termos de // as tais lógicas de implicação // de materializar aquilo que a escola pretende 

com o seu plano de actividades com e antes disso com o PE  // mas centrando agora 

mais no plano de actividades / o pedagógico de alguma forma / havia uma sensação da 

nossa parte de que // poderia falhar as pessoas se calhar só por si enquanto membros de 

CP poderiam não levar a cabo tudo aquilo que a escola de alguma forma pretendia 

realizar e a escola vê-se obrigada a recorrer a grupos de trabalho e digamos que o PA / 

em parte é operacionalizado não só por o pedagógico de nenhuma forma estou aqui a 

deitar fora o pedagógico mas dada essa inércia que o pedagógico tem nós enquanto 

conselho executivo / vemo-nos obrigados a pedir a colaboração a pessoas organizadas 

em termos de grupos de trabalho e então aí conjuntamente pedagógico e esse  tal grupo 

este ano até lhe chamamos grupos de iniciativas culturais enfim operacionalizamos de 

uma forma quanto a mim bastante satisfatória os nossos objectivos  

ENT: isso conduz-me a uma questão que considero bastante importante e que de algum 

modo vem reforçar ou vem nessa direcção que é a questão da formação especializada 

vamos agora para uma área específica do vosso PE  
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 percebe-se no PE uma preocupação assinalável com a formação e com a construção 

de um plano de formação / ora o que me  acabou de dizer que há uma equipa há 

equipas constituídas por pessoas especificamente para operacionalizar digamos assim 

as decisões de pedagógico e não só parece-lhe que este modelo fez despoletar 

necessidades de formação diferentes / outras para o exercício de cargos para o 

exercício por exemplo desse tipo de actividades como são exercidas nessas equipas? 

 

ENTO: portanto necessidades de formação / necessidades de formação podem ser 

pedagógicas podem ser para o exercício de cargos? 

ENT: a nível de professores vamos imaginar que tem um projecto / qualquer projecto 

supervisionado implementado  por um grupo / aquelas pessoas não vão para aquele 

projecto por acaso/ o elemento formação também // nomeadamente para o exercício de 

coordenador de departamento / acredita que essas pessoas que integram essas equipas 

são uma mais valia na escola porque eventualmente têm / eu não estou a afirmar 

porque não sei se têm /  porque eventualmente têm formação especializada nalgumas 

áreas? 

 ou acha que não? constituem uma equipe porque como equipe funcionam  são coesos? 

ENTO: não eu penso que não que ainda não chegou a esse grau de especialização 

portanto fazendo a ponte com o que disse à bocado e esta nova pergunta muitas vezes eu 

sou da opinião de que o problema passa na eleição para o chefe de departamento e sem 

estar a pensar em nenhum colega que neste momento tem assento no pedagógico penso 

que muitas das vezes a eleição é feita com falta de critérios as pessoas são empurradas 

para o pedagógico ou são seleccionadas para o pedagógico e se calhar vêem-se 

obrigadas a aceitar o cargo portanto acho em termos de responsabilidade de grupo acho 

que deveria haver / perfil / ou porque é por um sistema de antiguidade ou porque é de 

rotatividade ou porque  / tu até és muito boa pessoa e pronto vai pra lá ora isso de 
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alguma forma vai criar handicaps no pedagógico não só à própria pessoa que depois se 

vê numa situação de em termos força de lei há uma data de competências que ela muitas 

vezes enfim recusa ou porque não te m formação ou porque  

ENT: então o modelo fez nascer novas necessidades de formação está-me a dar um 

exemplo em que sim a pessoa que é chamada a coordenador por um dos motivos que 

me acabou de dar apesar da eleição por antiguidade ou por rotatividade 

ENTO: certo / mas depois há um problema essa formação não é facultada ou seja 

entramos aqui noutro campo que é qual é a formação que nós temos neste momento ao 

nosso dispor e do meu ponto de vista em termos de leque de opção não existe  

ENT: talvez aqui a palav ra especializada neste contexto não fosse muito correcta 

portanto aqui era uma formação centrada nos contextos ou seja uma formação que 

rentabilizasse por um lado a experiência mas que também dotasse a pessoa de novos 

conhecimentos e de novas competências para o exercício daquela acção concreta // 

ENTO: vou- lhe dar 2 exemplos concretos / este ano no pedagógico nós tivemos no 

início do ano as linhas de orientação da própria escola iríamos privilegiar a avaliação da 

própria escola o que é que foi feito vamos avaliar vamos fazer a auto avaliação da 

escola como sabe o pedagógico é dividido em grupos de trabalho e há o grupo da 

avaliação há o grupo da formação e também há o grupo da avaliação e o grupo da 

avaliação teve grandes dificuldades e das primeiras coisas que as pessoas começaram 

por dizer é que não tinham formação portanto agora vamos pensar vamos falar com a 

equipa de formação vamos ver o que é que a equipe de    formação pode fazer e então aí 

também surgem dificuldades porque em termos de formação digamos que neste 

momento isso ainda não foi pensado esse problema está  esse problema tem de ser 

pensado 
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Foi uma das dificuldades que tivemos depois não há formadores naquela área está a ver 

pronto 

ENT: mas há outras modalidades de formação não depende só de formadores? 

ENTO: pois repare / nós /  poderá passar por convidar alguém de mérito reconhecido 

que poderá vir e pedir para vir aqui à escola dar essa formação coisa a que já recorremos 

por 2 ou 3 vezes portanto convidar as pessoas e as pessoas vêm dar essa mesma 

formação  

ENT: vamos ver se percebi bem as questões da formação/ a vossa aposta na formação 

no plano de formação prendem-se bastante com a cultura de auto-avaliação posso 

fazer esta / ? 

ENTO: sim este ano / 

ENT: portanto está a começar a surgir formação aqui entendida na sua abrangência 

formação na generalidade e em relação agora à questão da avaliação sei que tem 

dispositivos montados / o que é que falhou? a participação das pessoas para 

operacionalizar esses dispositivos e fazer a auto-avaliação das diferentes realidades? 

ENTO: olhe eu acho que este ano houve aqui um conjugar de factos que de alguma 

forma todos eles conjugados poderemos falar em termos de insucesso não sei se a nossa 

avaliação da avaliação nos leva // 

ENT: pontos fortes e fracos // 

ENTO: mas repare portanto os factos foram estes / nós no início do ano definimos isso 

como prioritário há numa 1ª fase um reconhecimento da dificuldade das pessoas em 

colaborarem digamos na avaliação da escola // não é fácil / os próprios grupos aí em 

termo s de opinião digamos que foi das poucas vezes onde que se sentiram também 

impotentes  sentiram não houve resposta não houve um feed-back centraram a 

responsabilidade depois toda no pedagógico por sua vez os elementos do pedagógico 
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também não se sentiram capazes e então na altura eu recorri ao guião da inspecção 

portanto foi-nos facultado um guião / era o guião que a inspecção utiliza para avaliação 

externa da escola pronto esse guião / é assim depois foi questionada será que é este o 

nosso modelo para esta escola porque de alguma forma poderíamos pensar aquilo era o 

da inspecção e nós queríamos fazer  a nossa avaliação depois também  este ano o 

Ministério andou ali na dúvida se haveria de publicar ou não os resultados está a ver e 

depois também sabemos que a escola vai ser sujeita a uma inspecção vai ser sujeita a 

uma avaliação e digamos que todos estes factores pesaram um bocado e feita a 

avaliação da avaliação se calhar não foi muito bem sucedida se calhar não conseguimos 

chegar é lógico que foi feita uma avaliação mas se calhar é um dos pontos em que nós 

para o ano teremos que // 

ENT: mas têm essa necessidade essa preocupação esse desejo? 

ENTO: sim sim sim 

ENT: isso é sentido pela comunidade em geral? sem o 115 acha  que essa cultura de 

avaliação iria no mesmo caminho de auto-avaliação refiro-me à avaliação interna nós 

estamos a vê-la da perspectiva deste modelo não é porque na política de prestação de 

contas que se advoga na filosofia do modelo é óbvio que as escolas têm que criar uma 

cultura de auto-avaliação acha que no outro modelo haveria já indícios de que essa 

cultura se enraizasse aqui na escola / estamos a falar deste contexto? 

ENTO: penso que sim / mas não vejo alterações de fundo / o 115 veio de alguma forma 

sublinhar veio chamar a atenção dessa necessidade portanto digamos que criou a 

responsabilidade no sentido de as escolas fazerem a sua auto-avaliação como elemento 

fundamental para / 

ENT: ou seja isso não é uma necessidade sentida por toda a escola não é isso? foi 

institucionalizado pelo 115  
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ENTO: ou seja relativamente aos professores / à escola ter consciência e necessidade de 

fazer a avaliação da escola eu acho que isto resulta um bocado por a pressão social ou 

seja hoje em dia eu acho que pais e alunos dado ao seu grau de exigência entre aspas 

gostam de saber  

ENT: vê essa cultura mais por imperativos sociais do que por imperativos de escola? 

ENTO: é um dos factores / é um dos factores e depois então ultimamente com esta 

publicação deste ranking de avaliação das escolas // 

ENT: concorda com esta publicação? qual a sua perspectiva? 

ENTO: se lhe vamos dar um cariz de ranking  /   esta está em 1º esta está em 2º esta está 

em 3º  pode ter leituras perversas até porque os dados de alguma forma por aquilo que 

me foi dado a ver podem deturpar os resultados portanto aquilo que é exigido para fazer 

estatística 

ENT: falta-lhes o contexto? 

ENTO: precisamente / agora eu sou de opinião de que se deve fazer uma avaliação e 

que se deve dar a conhecer essa avaliação 

ENT: sabe que já há empresas privadas que já fazem isso nas escolas públicas estaria 

disposto?   

 ENTO: uma auditoria 

ENT: estaria disposto a contratar uma empresa dessas? 

ENTO: dentro do actual contexto da educação neste momento se calhar seria um bocado 

complicado agora entendo é que a inspecção a inspecção tem mecanismos para fazer 

essa mesma avaliação / a avaliação externa que temos / que se propõe avaliar todas as 

escolas até 2006 / embora isto agora é já um aparte a avaliação a forma como ela foi 

publicitada choca qualquer professor ou qualquer elemento de gestão eu tive 

oportunidade de ver ali os relatórios da inspecção de algumas escolas aqui do Concelho 
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na altura utilizou-se aí um termo que  achei imensa piada mas ilustra um bocado aquilo 

que se fez chegou o big brother da inspecção havia lá  digamos que recomendações 

pessoais a título pessoal chegou-se a este ponto isso é inadmissível 

ENT: a sociedade orveliana / 

ENTO: mas na Internet?  portanto qualquer pessoa podia chegar ali  e ficar a saber que 

o vice-presidente da escola não sei quantos fez isto fez aquilo indevidamente não sei 

quê não sei quê se calhar não sei se isso será uma avaliação  e ainda por cima da 

inspecção há aqui uma data de factores que se calhar a própria inspecção também não 

devia // 

ENT: vamos voltar à avaliação interna centrada no contexto e desejada ou não / 

sentida como necessária  

ENTO: é extremamente importante eu penso que a grande maioria dos professores neste 

momento exige que seja feita uma avaliação se calhar há 3 ou 4 ou 5 anos seria uma 

situação que não era  

ENT: pensa que houve mudança? 

ENTO: penso que sim  penso que a grande maioria dos professores quer que seja feita 

uma avaliação mas voltando aquilo que disse à bocado há alguma dificuldade em saber  

de que forma /  a operacionalização é que é difícil 

ENT: então para concluir já me falou de mudanças já me falou de aspectos em que 

acha que não houve tantas mudanças uma pergunta assim um bocadinho perversa 

quais foram as grandes que aconteceram nesta escola e que você atribui assim mesmo 

se não fosse o regime de autonomia  que nos permitiu fazer isto não teria sido possível 

sejam elas mudanças nos equipamentos no espaços físico no que entender que acha que 

se devem essencialmente à mudança de modelo de gestão e de administração  

Vamos talvez falar daquelas que são mais visíveis até pode falar de dinheiro  
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ENTO: eu para lhe ser sincero não vejo grande // 

ENT: as mudanças que aconteceram não foi por aí? 

ENTO: posso- lhe arranjar aqui meia dúzia de exemplos /a nível financeiro digamos que 

se mantém há aqui precisamente o mesmo 

ENT: a autonomia financeira afinal? 

ENTO: não existe / há a possibilidade de uma pessoa fazer contratos protocolos com 

entidades locais mas isso já se fazia antigamente e agora que estamos na mesma e a 

realidade económica aí digamos que os mecenas não são muitos  pelo menos para nos 

darem autonomia financeira depois a nível pedagógico eu penso que não há  não há 

grandes alterações / poucas e se as há não são significativas para uma pessoa dizer que 

se deve ao modelo 

ENT: então só para concluir? IE? como é que os professores desta escola sentem hoje a 

escola onde trabalham ?agora a sua hetero-avaliação 

ENTO: penso e de alguma forma poderei estar a ser injusto que houve aqui 2 ou 3 

situações em que as pessoas se apegaram um bocado  e digamos que fazem prevalecer 

isto que é  a necessidade de o PE portanto que a linguagem comum se centra no PE e a 

partir daí as pessoas 

ENT: entende que é um projecto partilhado? 

ENTO: sim / a forma como foi feita é um projecto partilhado a forma partilhada aberta 

como foi feito toda a gente participou toda a gente deu a sua opinião e depois penso que 

de uma forma até consensual  aqui  a questão da maioria  portanto 50 mais 1 / foi por 

consenso / e isso veio dar um bem estar às pessoas  que sentem penso que as pessoas 

aqui sentem que estão a trabalhar / depois houve aqui 2 ou 3 situações que se calhar 

também não tem a ver com a autonomia que foram criados aí  meia dúzia de espaços 

que vieram dar uma mais valia para   que as pessoas se sentissem apoiadas  estou a falar 
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nomeadamente no centro de recursos o centro de recursos penso que foi uma das 

grandes apostas conseguidas neste momento na escola não só para os professores como 

também para os alunos feita uma avaliação rigorosa nessa parte da escola o balanço é 

extremamente positivo e gratificante depois houve aqui também que é específica para a 

escola uma situação que é a escola nestes últimos dois anos viveu sobre o lema das 

comemorações o cinquentenário do edifício e os 150 anos do ensino liceal em? IL? e 

houve uma data de actividades onde os diversos grupos ou departamentos tiveram que 

trabalhar em comum e parecendo que não criou uma dinâmica está a ver onde as 

pessoas tiveram mesmo que trabalhar em conjunto / de participação e digamos que isso 

veio dar por arrastamento um bem estar eu poderia alargar isto até ao próprio campo 

pedagógico veio dar um bem estar pedagógico considerável e as pessoas a partir daí 

penso que começaram a sentir a escola de uma outra maneira  /como sua e como 

organização 

ENT: folgo que  o balanço seja  positivo muito obrigado por tudo pelo seu trabalho 

pela sua frontalidade  

ENTO: eu é que me sinto lisonjeado por a poder ajudar  
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ENT: agradeço mais uma vez a colaboração / ? IE?  vamos começar por um aspecto 

muito simples que é o da negociação anterior à constituição dos departamentos não é / 

antes de se apresentar este desenho organizacional houve certamente um debate / 

houve negociação / o que  é que foi objecto de negociação? 

ENTO: olha eu já nem me lembra bem para te ser sincera // 

ENT: é um exerciciozinho de memória 

ENTO: eu já nem me lembro bem mas sim acho que nós fomos consultados e fomos 

nós a resolver mas que realmente pôs-se o problema e considerou-se que realmente nós 

já éramos tantos que se poderia constituir um departamento nós o ano passado éramos 

36 professores do 8º A e B  

ENT: no fundo mantêm a mesma constituição? 

ENTO: mantemos / mantemos // 

ENT: não houve alteração? 

ENTO: não / não houve / e depois claro isso também / há aquele conjunto de horas que 

também tem que ser visto rela tivamente aos outros ao número de professores 

ENT: crédito horário 

ENTO: exactamente  

ENT: tens a sensação que esta negociação foi debatida mais dentro do grupo / do 

antigo grupo ou seja dos professores  neste caso  de português de francês e latim ou foi 

um debate mais alargado / com os outros professores de línguas / com as outras 

disciplinas / centrou-se mais entre vocês? 

ENTO: a sensação que eu tenho é que se centrou  mais nos grupos / é a sensação que eu 

tenho mas a minha memória pode falhar // mas não tenho ideia nenhuma de estar junta 
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sequer com inglês acho que nunca se pôs essa hipótese nem nunca vi assim isso assim 

tratado num grande grupo 

ENT: nem apareceu proposto por algum professor? 

ENTO: não não e depois talvez tenha sido depois em pedagógicos depois também 

chegaram os delegados que tínhamos na altura chegaram a um acordo no Pedagógico da 

altura 

ENT: concordas com essa dinâmica / ou achas que devia ter havido outra / hoje? 

ENTO:  olha eu nunca estive no antigo Pedagógico  mas por aquilo que me chegava 

parece que há algumas vantagens que é o facto de nós sermos menos e penso que 

podemos ter uma intervenção mais facilitada / não nos dispersamos tanto e eu em 

termos do departamento do nosso departamento eu concordo / porque / para que é que 

nós tínhamos lá três pessoas a representar o grupo? se eu posso se eu estou 

perfeitamente dentro dos problemas do português e do francês e no latim nós temos 

pouquíssimos alunos temos vá temos 30 alunos no total portanto / no nosso 

departamento na minha opinião penso que dou conta do recado e penso que não havia 

necessidade de termos lá um a latim um a francês um a português / agora por exemplo 

há outros grupos como é o caso por exemplo espera lá estou-me a lembrar de outros 

grupos que associam por exemplo a geografia a história a economia não sei quê pronto 

às vezes há necessidade de já tem havido necessidade e mesmo por exemplo na de 

expressões que é artes e ginástica / e educação física tem havido já problemas 

específicos em que o delegado de educação física tem de ir lá apresentar / eu acho que 

isso que na minha perspectiva é suficiente não sei 

ENT: então posso deduzir das tuas palavras que concordas com esta configuração? 
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ENTO: concordo / mas também estou dentro do meu departamento e vejo que no 

pedagógico quando há assuntos muito específicos ou mandam um documento ou vai o  

delegado apresentar o problema específico 

ENT: então é adequada à representação que depois tens em pedagógico? 

ENTO: eu penso que sim  

ENT: e em relação aos professores do departamento/ da tua perspectiva achas que eles 

na generalidade / não vamos aqui particularizar mas assim genericamente  tu sentes 

que eles / enfim sentem esta organização adequada à política? 

ENTO: no nosso departamento eu acho que sim não sei se  noutros as coisas 

ENT: não sentem necessidade de mudar? 

ENTO: dá me ideia que sim // não sentem / não 

ENT: como não houve alterações no grupo disciplinar 

ENTO: talvez por causa disso /  já estamos habituados / como já nos conhecemos / os 

problemas que se põem // 

ENT: não tiveram então necessidade de se associar a outros grupos? 

ENTO: não não mas por exemplo a Filosofia aqui também só se associa à Psicologia e à 

Educação Moral e Religiosa / e o grupo que acho pior mas acabam por ser poucos de 

cada é a Economia História e Geografia 

ENT: é o das Ciências Sociais e o das Artes  parece que // 

ENTO: e o das Artes por causa da Educação Física porque a Matemática funciona 

sozinha e a Física também e o Inglês também funciona sozinho com o Alemão 

ENT: eu vi a configuração então vamos agora analisar um bocadinho a questão das 

dinâmicas e justamente por falares que o Inglês trabalha sozinho/ por exemplo em 

relação à fase anterior a esta decisão que no fundo determinou que as coisas se 

mantivessem no caso do vosso departamento não houve portanto uma fase de 
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planeamento eu vou concretizar / vocês não tiveram necessidade ou não quiseram ou 

não entenderam por bem discutir assuntos ligados à metodologia das línguas à 

Pedagogia às Didácticas  até porque agora está em causa o alargamento da oferta das 

línguas? 

ENTO: pois isso não / e temos metodologias diferentes / em Inglês e em Francês // 

ENT: isso nunca apareceu na  fase anterior à discussão alargada? 

ENTO: não / 

ENT: agora dentro dessa dinâmica que segundo me estás a dizer não se modificou 

muito posso inferir isso em relação ao que era habitual ao grupo disciplinar? 

ENTO: sim 

ENT: como coordenador tu sentes-te responsável por todo o trabalho de planificação? 

ENTO: todo de tudo 

ENT: queres falar um pouco dessa experiência? 

ENTO: é um bocado pesado coorde nar isto tudo a única coisa que  no fundo me escapa 

um pouco é o Latim / porque realmente não tenho preparação científica nenhuma para 

aquilo mas eu acabo por ser responsável por marcar reuniões dizer quando é que têm de 

escolher novos manuais essas coisas todas / no Francês eu acabo por ser responsável por 

tudo embora o nosso regulamento interno tenha essas clausulas desde que o chefe de 

departamento tenha formação científica e tenha o estágio das disciplinas do 

Departamento ele tem que assegurar essa coordenação toda só que realmente nós temos 

muitos níveis de Francês e muitos níveis de Português e muitos Professores e eu na 

altura propus que tivesse uma delegada não quiseram a figura do delegado porque não 

correspondia nada aquilo que se pretendia e portanto foi um pedido para a Assembleia 

de escola no sentido de me concederem uma assessora  no Francês que pronto 

ENT:  a figura de sub-coordenadora? 
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ENTO: sim no fundo um bocado isso / para acompanhar melhor as planificações uma 

vez que coincidem um bocado no tempo e sobretudo aquela história das provas globais 

das matrizes provas globais  

ENT: portanto é critério da escola posso deduzir isso que desde que o coordenador 

tenha competência científico-pedagógica para / faz toda essa actividade? 

ENTO: sim sim o que faz no fundo que eu seja responsável por tudo / eu é que marco as 

reuniões todas e eu é que tenho que andar a acompanhar as pessoas todas é que recebo 

as pessoas novas que vêem mesmo também à noite a ?...? nem está muito dentro do 

funcionamento dos SUCS sou eu que faço isso tudo 

ENT: é uma tarefa pesada não há dúvida nenhuma  

ENTO: é e eu só tenho 7 horas para isso  

ENT: eu li com atenção o vosso RI e as competências atribuídas ao coordenador e este 

trabalho pode dizer-se que está centrado em duas das 12 competências que lá vêem que 

é a coordenação pedagógica e a promoção da experiências mas há muitas outras 

funções que tu também tens que desempenhar de acordo com / aí já não é só a 

preparação científica // tu sentiste necessidade de formação especializada  para exercer 

as outras funções? 

ENTO: por acaso senti / ainda na vertente da coordenação  uma pessoa está mais eu 

estou dentro dos programas de uns e de outros e da noite porque realmente tenho isso 

tudo // agora às vezes há lá problemas e assuntos e coisas que eu acho que sim 

realmente que a gente precisa / precisávamos até e isso é uma coisa que nós teremos que 

ver precisávamos de uma preparação prévia dada até por uma pessoa que seja 

especialista porque às vezes há coisas que uma pessoa não sabe dar opinião // porque 

não tem preparação para isso nem eu nem e às vezes até nos falham pequenas coisas de 

leis pequenas  / de legislação pequenos pormenores e muitos outros aspectos isso acho 
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que sim / eu / por exemplo / estou na comissão dentro do Pedagógico estou naquela 

comissão especializada que tem que ver os relatórios e pronto nós tivemos que preparar 

essa legislação e ver os relatórios e tal / mas fora isso há muitas outras questões que 

mereciam uma preparação prévia e era isso / e eu acho que não sou só eu que preciso 

ENT: essa reflexão já é importante quando a gente diagnostica // 

ENTO: mas para isso a gente tinha que ter / agendados os assuntos dos pedagógicos 

com bastante antecedência / portanto uma outra outro trabalho de informação isso é 

verdade    

ENT: voltando aqui um bocadinho à questão das dinâmicas e cruzando isto com o que 

estávamos a dizer com para lá dessas competências pedagógicas de coordenação 

parece-te/ és assim frequentemente solicitada pelos colegas para outro tipo para 

exerceres outro tipo de funções? para lá dessas de planificação/ de horários? 

ENTO: essa dos horários que é uma sobrecarga de trabalho para mim / sei lá deixa-me 

cá pensar os planos de actividades de escola  

ENT: outro tipo de debate?... 

ENTO: às vezes há assim trabalhitos que surgem  outro tipo de trabalho às vezes somos 

chamados para outros  trabalhos dispersos às vezes pela própria escola  

ENT: assim factos concretos / incidentes de aulas? 

ENTO: actividades de outros grupos ou por exemplo quando houve aqui as Jornadas 

Pedagógicas no ano passado que nos chamam a intervir a preparar / como é que se diz 

uma mesa /  moderadora para ser moderadora para apresentar pois é evidente esse tipo 

de coisas 

ENT: então achas que as competências que estão previstas no Regulamento chegam? 

ENTO: chegam até sobram eu até acho que são demais / eu até me sinto // 

ENT: não sentes que houvesse necessidade? 
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ENTO:  // eu sinto um complexo de / ?...? e de tudo porque acho que não estou à altura 

das coisas nem do pedagógico eu digo que é o mais fácil mas até aí a gente questiona-se 

ENT: estamos numa época de muitas exigências todos nós sabemos 

ENTO: mas às vezes eu ouço pessoas que sabem tanto e falam com tanta certeza que eu 

palavra de honra gostava também de ter certezas porque eu não sei / não sei/ não sei 

ENT: então essas competências / chegam / são demais? 

ENTO: são até muitas 

ENT: já me referiste que para algumas delas era preciso formação especializada 

eu posso pôr-te aqui o cenário de uma outra competência só para a gente pensar sobre 

isto esta não vem lá e nesse cenário era imaginares que o coordenador tinha funções de 

avaliação dos professores como é que tu vês essa? 

ENTO: muito mal muito mal mas muito mal acho que é um papel péssimo 

ENT: não achas que podia haver aí aspectos positivos a explorar? Nós questionamos 

tanto a avaliação externa e a Inspecção 

ENTO: pois mas é um assunto muito delicado / pois o problema está aí / é um assunto 

muito delicado e nós // 

ENT: e não há forma de ultrapassar isso? 

ENTO: então não há?  então  as gente vê bem/ para já vê-se a disponibilidade das 

pessoas para fazer coisas / a disponibilidade das pessoas para reuniões de grupo a 

disponibilidade das pessoas para reuniões de grupo departamento porque eu tenho 

pessoas // há sempre pessoas e são sempre as mesmas  que antes das reuniões 

perguntam sempre / isto vai demorar muito? eu fico logo / eu não posso demorar porque 

tenho isto tenho aquilo a reunião demora duas horas /eu fico logo em stress porque às 

vezes tenho uma agenda enorme de coisas para tratar e vejo as pessoas constantemente a 

olhar para o relógio / outras nem lá põem os pés e eu acho que isso já é / cria um certo 
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mau / estar mesmo para mim é das coisas que mais me custa é as pessoas estarem 

constantemente na reunião a olhar para o relógio / por exemplo aquelas reuniões que a 

gente faz semanalmente ou quinzenalmente quando é para preparar materiais para os 

alunos // aquele trabalho do dia a dia / também há pessoas que arranjam sempre tempo e 

materiais e há outras que não / e há pessoas que estão sempre disponíveis para ajudar 

em tudo e outras que nunca estão / e outras que só são exigentes e /  olha sei lá // 

ENT: mas isso conduz-nos a outro aspecto   

ENTO: dentro da sala de aula eu não estou lá para avaliar ninguém / quem sou eu? isto é 

muito / Deus me livre 

ENT: o cenário que eu te tentei pôr 

ENTO: as pessoas também reagem muito mal à avaliação externa quanto mais interna // 

ENT: mas depois há aqui um contrasenso muito grande ?IE? / nós queixamo-nos da 

falta de transparência do sistema / mas depois quando são postos em  funcionamento  

mecanismos que possam levar a essa transparência não estamos dispostos a correr o 

risco 

ENTO: mas pessoas não estão habituadas a ter pessoas a ver-lhes os cadernos dos 

alunos / não é porque é um dos pontos de avaliação a ver sumários a entrar- lhes dentro 

das aulas/ e tudo isso é muito mal recebido quanto mais / quanto mais uma ?...? como eu 

ENT: mas vão ter 

ENTO: mas questionam muito isso / quem é fulano para me vir avaliar? quem é fulano 

para me vir assistir às minhas aulas? 

ENT: mas sabes que hoje toda a gente fala disso e discute-se muito isso na investigação 

e nas próprias escolas / a escola é uma organização e todas as organizações têm que 

ter instrumentos de auto-regulação / não é /todos os funcionários são avaliados dentro 
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de uma organização e os seus níveis de produtividade também / claro que nós 

trabalhamos com massa humana / é muito complicado 

ENTO: exactamente eu estou habituada a ver relatórios / há dois anos que vejo 

relatórios / todos são abertos à comunidade / todos são prestáveis / não sei quê / no 

papel / mas às vezes isso não // por exemplo quando uma pessoa põe muitos entraves a 

ter uma direcção de turma // também é um cargo que o professor tem de desempenhar/ é 

um cargo um bocadinho aborrecido  e com muitos problemas e eu acredito que seja um 

cargo difícil / mas há pessoas que nunca querem ter uma direcção de turma // é muito 

mais fácil como é? Isso também entraria numa avaliação? 

ENT: é difícil 

ENTO: isto é muito complicado / por exemplo /eu se calhar estou a fugir à questão 

ENT: não não estás 

ENTO: no nosso departamento e penso que nos outros desta escola as primeiras pessoas 

escolhem os níveis as turmas e tal 

ENT: é por antiguidade 

ENTO: é por antiguidade / é por classificação / deve misturar a nota de curso mais a 

nota profissional é como se fosse para concurso / eu escolho no meu lugar / é evidente / 

mas eu nunca tenho turmas de manhã / tenho sempre de tarde turmas enormes e muito 

fracas 

ENT: não há negociação entre vocês? para lá do critério da classificação? 

ENTO: não porque as pessoas são um bocadinho individualistas eu estou primeiro /não 

só as mais velhas / mas também as últimas entre si têm cenas um bocado deploráveis 

por causa desta história de eu estou primeiro / virem para mim com essa história / acho 

que sim/ nós respeitamos / mas ás vezes há outros critérios que também são 

pedagógicos e outros que são pessoais e não têm de vir para a praça pública e às vezes 
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quase que me forçam  ali a um inquérito policial porque eu estou primeiro / é assim / 

alguns ficam com turmas melhores horários melhores alunos melhores e os outros // 

mas isso  também depois na avaliação conta / não? 

ENT: claro que conta / é um bom indicador 

ENTO: penso eu também não percebo nada 

ENT: então é um bom indicador? então digamos que é um sistema um bocadinho 

selectivo? 

ENTO: é porque há grupos em que há rotatividade e no nosso isso ainda não se põe 

muito eu estou primeiro 

ENT: então posso concluir / ou estarei enganada / que os critérios  pedagógicos se 

secundariam  face às necessidades pessoais de cada professor? 

não que tenhas feito um estudo/ mas parece-te ? 

ENTO: não acho que / não sei se podemos concluir assim / na história da avaliação há 

muitíssimos itens que se devem ter em conta que não é só ir assistir à aula de A ou B 

ENT: nomeadamente nessa questão que estavas a dizer da distribuição da componente 

lectiva que não foi alterada em função desta organização / deste novo esquema dos 

departamentos /  mantém se 

ENTO: pois em princípio não 

ENT: mas sabe- se também que nessa distribuição devem pesar “n” factores como por 

exemplo / para te concretizar turmas mais difíceis e com mais dificuldades  de 

aprendizagem ou problemas de indisciplina ou problemas de aquisição deviam ter 

professores mais experimentados 

ENTO: exactamente mas os pro fessores normalmente que estão acima normalmente não 

quer dizer que seja sempre os professores que podem escolher não vão escolher esse 

tipo de turmas // 
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ENT: e a escola não fez nada para alterar esse estado de coisas? 

ENTO: aqui também / vamos lá ver / não há assim casos de grande indisciplina e coisas 

assim tão difíceis e também temos um corpo docente muito estável porque 95% do 

grupo é / são do quadro // mas quando é necessário fazer esses ajustamentos têm-se feito 

já tem havido / houve necessidade de fazer isso 

ENT: é necessário  por exemplo agora por estar a falar dos horários / ajustar com o 

inglês nomeadamente / quando há turmas a funcionar à mesma hora  isso conduz -me a 

uma pergunta muito concreta o que é que os professores de francês e de português 

sabem do trabalho dos professores de inglês e de alemão? 

ENTO: não sabem nada / nadinha / nada porque têm à mesma hora mas trabalham em 

salas diferentes e com métodos garanto-te / absolutamente diferentes 

ENT: mas não sei se concordas comigo a política das línguas estrangeiras 

ENTO: sim sim mas também uma coisa é certa nós se formos ver as provas que vêem 

do Ministério do francês são provas que se mantêm iguais a si mesmas há 30 anos // não 

é com aquela velha tradução com aquela velha retroversão ao passo que eu acho que os 

de inglês têm sido muito mais  inovadores / não estou assim muito dentro do que eles 

fazem mas é o que me parece e têm métodos de avaliação também muito diferentes dos 

nossos 

ENT: e os grupos entre si / os departamentos entre si não têm curiosidade de trocar   

experiências? 

ENTO: não / o meu departamento relativamente ao inglês não acho muito  / eu por 

acaso até tenho / até tenho por causa daquelas separações que eles fazem do ouvir do 

compreender não sei que mais ao passo que o francês ma ntêm-se com aquela treta nesse 

aspecto acho que o português evoluiu mais  / centrando nos conteúdos na retroversão 

aquela coisa pesada 
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ENT: no fundo achamos que fazemos dos alunos uns bilingues perfeitos quando a 

competência de comunicação se calhar é um bocadinho descurada 

ENTO:  acho que sim / mas agora nesta / eu penso que temos que mudar aliás ainda 

outro dia falámos nisso temos que mudar porque uma das / é / 

ENT: então o que eu vejo aqui é o relacionamento entre departamentos / como tu 

gostarias e estás disponível para se calhar há mais elementos no departamento que 

gostariam 

ENTO: há há muita gente que está disponível e está bastante aberta eu ia a dizer era o 

seguinte uma das finalidades do novo programa de francês é o trabalho com as 

tecnologias da informação o que eu acho que vai dar assim penso eu se não dá devia dar 

uma volta à maneira como se trabalha o francês isso também é comum no inglês / e 

portanto nós até pensámos no pedagógico numa acção realmente conjunta virada à 

internet de modo a congregar os professores de línguas / porque eu acho que nós temos 

tudo a aprender / tudo a aprender 

ENT: e se nós lermos o Quadro Comum de Referência do Conselho da Europa o que 

vem lá definido é para as línguas estrangeiras em geral não é não vem definido 

especificamente para qualquer língua portanto sentem que há uma necessidade de 

repensar essa articulação entre os departamentos de línguas? 

ENTO: eu acho que sim por acaso acho 

ENT: se calhar as condições organizacionais que deviam ter servido para isso não 

serviram  

ENTO: não não serviram mas acho que sim que isso é necessário 

ENT: é uma situação a pensar vamos só fazer um balanço para ver se eu entendi o que 

é que aconteceu muito rapidamente / e em termos genéricos / da tua perspectiva quais 

achas que foram os  factores que facilitaram esta dinâmica de trabalho que me 
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resumiste em traços largos ou que inibiram // entravaram a dinâmica dentro do próprio 

grupo / ou seja entre o que tu e outros professores gostariam de ver mudado 

ENTO:  eu penso que nós somos um grupo muito grande / o tamanho quer dizer /há 

aqui um factor // nós somos muitos mas não é que tenhamos cada um muitas horas 

porque há imensa gente já com 12 horas / as pessoas mais novas do departamento 

efectivas têm 39 anos / 40 / portanto há muita gente mas que trabalha com horário de 12 

portanto eu acho que se nós fossemos um grupo mais pequeno se calhar facilitava mais 

as coisas penso eu não sei 

ENT: facilitava mas depois também perdiam outros parceiros no debate no caso do 

cenário que estávamos a pôr à bocado/ discutir com as outras línguas / é complicado 

mas é difícil gerir o número de pessoas? 

ENTO: eu acho que sim é um bocado impensável juntar 36 com 20 e tal depois a escola 

funciona de manhã / funciona à tarde / funciona à noite e depois é assim um bocado não 

sei  posso estar a pensar mal / se calhar faltou também um bocado mais de debate não é 

tinha de ser assim lá se arranjaram as coisas para ser assim  

ENT: já me falaste na dificuldade de mobilização das pessoas 

ENTO: é um bocado difícil 

ENT: como na generalidade das escolas grandes é difícil mobilizar as pessoas / e uma 

vez que concentraste em ti esse trabalho todo e que é penoso 

ENTO: é evidente que nem chego nem a metade 

ENT. estamos só  a constatar / o que eu te pergunto agora concretamente neste balanço 

é se tu te sentiste / quando eras representante no pedagógico a representar um 

departamento homogéneo ou a soma de várias concepções de ensino de várias 

concepções de línguas? 

ENTO: há sempre no meio de tanta gente não há homogeneidade evidenteme nte 
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ENT: não foi definido dentro do departamento/  eixos de uma política linguística que se 

queria para a língua materna para a língua estrangeira para a língua clássica? 

ENTO: não foi/ não foi // 

ENT: no fundo tu tentaste representar as três facções envolvidas no departamento? 

ENTO: sim / não houve sequer esse debate 

ENT:  uma pergunta mais pessoal / e sentiste-te satisfeita com o exercício do cargo? 

ENTO: eu não eu não/  porque acho que uma pessoa realmente // fica tudo por fazer // 

ENT: podes-te sentir insatisfeita nalguns aspectos / podes-te sentir satisfeita noutros 

ENTO: não eu acho que é um cargo que não / é um desgaste é uma preocupação é remar 

contra a maré / é  

ENT: há-de haver aspectos fonte de satisfação // não acredito que não haja // em 

relação ao clima do departamento / à cultura do departamento 

ENTO: quer dizer o departamento / as pessoas não são assim pessoas de levantar 

grandes problemas eu até acho que confiam demasiado naquilo que eu digo naquilo que 

eu leio e naquilo que eu lhes transmito porque às vezes há legislações como eu já disse 

há programas  há coisas quero opiniões e as pessoas não as dão não têm tempo não vão 

lendo não lêem o que é que eu posso  

ENT: delegam tudo 

ENTO: pois e enquanto há grupos que esmiuçam tudo e gostam de reunir e quando se 

propõe reuniões as pessoas acho que estão predispostas para fazer assa análise acho que 

o nosso departamento / então legislação não é com elas e acho que confiam demais 

naquilo que eu digo // digo assim / agora saiu isto / este ponto é que é importante agora 

vamos ver isto / mesmo agora relativamente aos novos programas nós devíamos ter 

dado uma opinião / já sabemos que não aquece muito nem arrefece mas é no mínimo 

conhecermos sabermos // aquilo ficou ali para policopiar // ninguém leu eu depois na 
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última reunião do departamento queria saber quem é que para o ano estaria  na 

disponibilidade de pegar num 10º ano porque esse é um trabalho que tem de ser 

preparado agora para tentarmos arranjar umas acções de formação portanto acho que é 

mais fácil fazer com que essas pessoas adiram às acções de formação que muitas vezes 

nem são creditadas porque são relativamente poucas horas e tal / ainda estive a dar a 

minha perspectiva de quem precisa ou de fazer acção de formação A ou B  

ENT: estiveste a fazer o diagnóstico das necessidades de formação que é uma 

competência do coordenador? 

ENTO: exactamente / mas as pessoas ficaram assim deviam também ter uma opinião 

por exemplo relativamente à área de projecto quem é que precisa quem não precisa 

como é que vai ser / como é que não vai ser e acreditaram demasiado naquilo 

ENT: mas essa é uma competência prevista // devia ser fonte de debate 

ENTO: mas eu pus lá para /  antecipadamente na reprografia os programas pedi para 

lerem / pedi para me entregarem / pedi para reunirem comigo pedi para darmos a 

opinião  pedi para reflectirmos e as pessoas não tiveram tempo / é isso que é o remar um 

bocado contra a maré por exemplo mesmo nas acções / nas actividades que a  escola 

desenvolve ou que o próprio departamento / as pessoas que às vezes menos participam 

são até as pessoas do departamento e isso é assim um bocado frustrante / agora claro há 

coisas boas 

ENT: então posso concluir ou talvez não  / que não terão reagido muito bem à 

avaliação interna /  o departamento foi objecto de avaliação 

ENTO: interna / as pessoas nem se manifestam porque as pessoas à partida / é assim nós 

temos alguns documentos modelo  /  vá que será / que poderemos dizer que nos 

baseámos um bocado naqueles documentos da avaliação externa tentando seleccionar 

aqueles que são mais pertinentes para uma avaliação interna e portanto os grupos 
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tiveram acesso a esses documentos e queríamos pronto não é um trabalho que se pode 

fazer do pé para a mão a ideia era definir metas que se pudessem ir cumprindo e que 

fossem mais que nós víssemos que eram mais urgentes mas nisso as pessoas também 

deviam participar e as pessoas reagiram muito mal/ porque não abriram a boca/ na 

discussão que eu tive no departamento depois de ter posto lá na ordem de trabalhos 

depois de ter disponibilizado os dispositivos depois de eu própria achar que se calhar era 

aquele que devia ser trabalhado que aquilo tem imensos aspectos e não pode ser feito 

assim teremos que seleccionar de acordo com aquilo que interessa aos vários 

departamentos chegar a um consenso não é e depois trabalhar esses aspectos e de facto 

ninguém abriu a boca e quando abriram a boca foi para não estarem calados porque não 

falaram do que era preciso vieram-me falar de material de falta de material de falta de 

não sei quê e é assim eu se calhar dinamizei mal as coisas e é o que eu penso porque eu 

devia ter era reunido por grupos e ter imposto que determinado grupo me desse um 

determinado resultado porque assim não dá 

ENT: então depois não chegaram a um acordo sobre o dispositivo? 

ENTO: chegámos mas eu tive que dar a minha opinião mas eu manifestei ao grupo de 

formação ao grupo que está nisso como sendo minha que não é válida que não 

representa o departamento / mas eu acho que aí a culpa foi minha / muitas vezes eu vejo 

as pessoas tão cheias de trabalho tão cheias disto tão cheias daquilo e não sei quê que 

uma pessoa ai mais uma reunião / aquilo cai o carmo e a trindade não é e depois / uma 

pessoa acredita que as pessoas vão ler e depois quando se chega à hora da discussão 

ninguém leu 

ENT: para concluir eu agora aqui na conclusão gostava de te perguntar já sei que a 

avaliação está em curso não há resultados ainda 
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ENTO: ainda estamos a trabalhar o pedagógico tem uma comissão para fazer isso mas 

eles estão-se a ver um bocado também / com bastantes dificuldades 

ENT: talvez tenhas aí depois uma forma de pôr as pessoas a trabalhar de outra 

maneira a partir do diagnóstico dos pontos fortes e fracos  

ENTO:  olha acho que não sou capaz 

ENT: há indícios na escola que te levem a pensar que vão repensar esta configuração 

dos departamentos dos de línguas e dos outros em geral? 

ENTO: não o que eu acho que se vai repensar é precisamente o funcionamento do 

pedagógico e dos departamentos para evitar de facto esta coisa de // serem pouco 

rentáveis as reuniões ou seja dão-se muitas informações e depois às vezes / no nosso 

departamento num grande grupo não dá // é isso e isso faz parte também de um falhanço 

meu / meu e  não tem sido só meu que é de pormos os elementos do departamento a 

trabalharem em determinados assuntos em pequenos grupos e então o departamento 

reuniria com plenário conclusões / isso ainda não sei como é que vai ser / e dar menos 

informações gastar o menos tempo possível em informações que se podem colocar por 

exemplo na sala de professores tipo acta tipo minuta 

ENT: portanto ainda se centram muito / nos debates do grupo / ainda há muita 

centração nas informações? 

ENTO: eu não estou a falar das reuniões de planificação porque na reunião de 

departamento nunca posso fazer nada disso 

ENT: essas reuniões gerais 

ENTO: essas reuniões gerais são informações são pedidos de opiniões / outras vezes sei 

lá 

ENT: mas fundamentalmente é isso que se discute / as informações? 
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ENTO: sim sim sim informações 

ENT: então vamos concluir em relação ao esquema anterior o que é que melhorou? em 

relação ao departamento? 

ENTO: o que é que melhorou? ao fim e ao cabo acaba por estar tudo na mesma. 

ENT: esta questão organizacional não trouxe melhoria nenhuma? 

ENTO: não mas eu acho que o problema não está na maneira como está configurada 

toda esta / está  na maneira no modo de trabalho eu acho que está nas pessoas temos um 

peso de hábitos de anos e anos que eu acho que tem de se mudar de alguma maneira 

ainda não sei muito bem como mas eu vejo que é no meu departamento e não só embora 

ache que há outros departamentos que são mais abertos a esse tipo de coisas 

ENT: as rotinas / ainda têm muito peso 

ENTO: ainda têm muito peso / mas não só as rotinas 

ENT: obrigada ? IE?   pela tua atenção. 
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ENT: bom ?IE?  a primeira coisa /eu quero-te agradecer a tua paciência / a tua 

disponibilidade e o teu tempo e vamos conversar então um bocadinho sobre o 

Departamento de Línguas Germânicas / não é? eu pedia-te que fizesses um pequeno 

exercício de memória e me falasses um pouco da negociação que presidiu à 

constituição deste departamento/ quer dizer/ porque é que ele aparece constituído pelo 

Inglês e o Alemão? 

ENTO:  propriamente não tive influência nisso // portanto houve um determinado grupo 

de trabalho que fez o Regulame nto  aqui da escola e // chegaram à conclusão de qual 

seria a melhor divisão em termos de divisão em departamentos // 

ENT: nunca pensaram noutra hipótese? 

ENTO: estudaram-se outras hipóteses mas o nosso departamento tem normalmente já 

bastantes professores / são 20 / a maneira de funcionamento / o que se aproximaria mais 

era as Línguas Românicas mas como entretanto acharam que as Línguas Românicas 

funcionavam melhor com Clássicas /  ficaram no departamento / portanto a maior parte 

dos professores que dão  Português também davam Francês  e ficou assim // 

ENT: acharam melhor por uma questão de tradição? 

ENTO: sim / sim e o trabalho a maneira como se trabalha no nosso departamento 

ENT: portanto não houve um debate mais alargado? nunca se pôs a hipótese vamos 

discutir primeiro com os colegas das outras línguas ? 

ENTO: não / não houve / houve debate a nível do próprio grupo / 9º grupo portanto 

ENT: mas nunca se pôs a hipótese de se juntarem para discutirem  para debaterem? 
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ENTO: não/ não de se juntar não 

ENT: e tu achas que essa dinâmica foi adequada / considerando o conhecimento que 

tens do regime de autonomia em gera / o facto de não ter havido esse debate alargado 

// tu concordas ou achas que devia? 

ENTO: eu concordo com a maneira como o departamento funciona // acho que sim // 

agora em termos de dinâmica se devia ter havido mais debate antes talvez fosse 

benéfico / a troca de opiniões / mas / por sistema aqui na escola nós trabalhamos mais a 

nível do departamento e não propriamente com outros departamentos / por isso // 

ENT: isso faz-nos entrar nas dinâmicas / que era uma questão que eu tinha / que era 

justamente como é que os departamentos se relacionam entre si / quer dizer se as 

reflexões que fazem são mais intra  departamento ou inter departamentos como é que 

costuma ser esse tipo de reflexão sobre / enfim assuntos pedagógicos / organizativos 

outros? 

ENTO: eu penso que troca de impressões haverá / a nível de colegas / lógico / e chefes 

de departamento / tipo sala de professores / conversas // a nível mais institucional / a 

nível de Conselho Pedagógico // fora isso todas as discussões são feitas a nível de 

reuniões de departamento / é 

ENT: não previram outros espaços  outros tempos para esse debate? 

ENTO: nós nem propriamente temos sala para trabalhar a nível de departamento / é uma 

das coisas que temos vindo a insistir bastante com o (Presidente do CE) nesse sentido e 

dum laboratório de línguas / e nada disso foi possível / há uma falta de espaço notória 

aqui na escola e o único espaço que nos resta será a sala de professores / é lá em cima o 

Centro de Recursos os espaços que nós utilizamos para comunicar uns com os outros 

ENT: e o trabalho agora é muito /não é? o do coordenador de departamento / porque 

as competências são muitas / eu li o vosso Regulamento Interno e realmente vocês dão 
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cumprimento ao que já está no decreto 10 e registei 12 competências para o 

coordenador de departamento / achas que são suficientes / são a mais /são a menos/ 

qual é tua postura em relação aquele alargar das tradicionais competências de 

coordenação / não é/  há muitas  outras / como é que tu te sentes / a tua perspectiva 

pessoal? 

ENTO: eu sinto que é um bocado ambicioso em relação / se uma pessoa quiser fazer um 

trabalho consciente / cumprir todas aquelas atribuições eu acho que é demasiado 

ambicioso e que não é propriamente nas horas que nós temos para apoiar o grupo que 

conseguimos fazer isso tudo não é  

ENT: o tempo é pouco? 

ENTO: sim // 

ENT: e sentiste necessidade de uma formação especializada? ou de mais formação 

para dar andamento a alguma das actividades que estão relacionadas com aquelas 

competências? 

ENTO: acho que sim que deveria haver formação específica é isso 

ENT: tens assim em vista algumas áreas concretamente / assuntos com que já te 

debatesses e sentisses essa necessidade? 

ENTO: por exemplo por vezes a nível de análise da legislação determinados pontos que 

nós queremos debater e que eu acho que não tenho preparação para isso / alunos com 

necessidades educativas especiais em que medida é que eu posso ajudar os meus 

colegas a suprir certas dificuldades // por exemplo /aí sim / a nível metodológico não 

porque eu tenho feito assim vários cursos que me têm preparado para as várias reformas 

/ para esta ainda não / ainda não houve nada nesse sentido / mas em relação às 

anteriores eu tenho ido sempre a cursos específicos / portanto não sinto dificuldade a 

esse nível. 
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ENT: quando representas o departamento em Pedagógico / sentes-te a representar uma 

concepção digamos uma política linguística que é comum à escola ou pelo contrário 

achas que estás a representar mais a soma de várias concepções? um somatório ou 

uma política linguística mais global? 

ENTO: eu acho que depende um bocado das situações e depende das questões que 

estamos a analisar / por vezes é mais fácil conciliar uma posição do departamento outras 

é mais difícil / não sei / há várias opiniões / que são veiculadas por vários elementos do 

departamento e torna-se mais difícil chegar a uma posição global  

ENT: e sentes nessa medida que há uma valorização hoje na escola do espaço 

curricular das línguas? ou não achas que as línguas em geral hoje na nossa escola 

secundária têm o mesmo peso que tinham há não sei quantos anos atrás ou pensas que 

há mais valorização do trabalho de ensino das línguas /  qual a tua impressão? 

ENTO: eu penso a nível dos alunos portanto comunidade escolar a nível de colegas eu 

penso que continua ainda a acharem mais relevante o ensino por exemplo de uma 

matemática de uma física de uma química e nota-se por exemplo mesmo nos resultados 

que nós analisámos do 12º ano não aparece análise de resultados de francês ou de inglês 

/aparece português depois física Química  biologia / agora penso que a nível dos alunos 

o ensino das línguas eles próprios valorizam-no mais agora porque acho que sentem 

mais necessidade de aprender estou a falar de inglês especificamente sentem mais 

necessidade de aprender do que sentiam há alguns anos atrás 

ENT: portanto há um bocadinho mais essa consciência de que é um instrumento para a 

vida activa? 

ENTO: sim sim exacto 

ENT: agora uma questão um bocadinho diferente e não da perspectiva dos alunos que 

é  a questão da avaliação do trabalho dentro do departamento / eu sei que vocês 
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montaram  dispositivos de avaliação como agora é corrente na política de prestação de 

contas das escolas eu gostava que tu me falasses um bocadinho desse processo se 

houve consensos como é que se construíram esses documentos se tiveste dificuldade em 

congregar as pessoas todas naquele trabalho ou não / se pararam para analisar 

resultados? 

ENTO: sim esse processo no que diz respeito à avaliação nunca são assim muito fáceis 

nós reunimos portanto em grupo normalmente reunimos por grupos de planificação 

/para debatermos os assuntos e depois passa a reunião de departamento são novamente 

os documentos analisados e são adoptados ou não em termos de futuro / no ano seguinte 

tornamos a rever a tentar reformular este ano no ano passado mantivemos este ano 

achámos que era melhor reformular determinados aspectos foi novamente a reunião 

departamento trocaram-se opiniões e no fim implementou-se um determinado 

dispositivo agora eu penso que é um bocado arriscado num  departamento como o meu 

eu pelo menos como chefe  de departamento eu levo sempre uma proposta de trabalho 

porque como são 20 pessoas se eu disser de uma reunião para a outra pensem neste 

assunto  para a próxima tragam esta ou aquela proposta as coisas não funcionam muito 

bem 

ENT: então acreditas no trabalho se é que eu entendi bem em pequenas equipas 

primeiro e depois reuniões mais alargadas? 

ENTO: exacto exacto 

ENT: e no que toca à avaliação interna do departamento dentro daquela perspectiva da 

avaliação de escola que eu vi no vosso projecto educativo que era uma aposta para este 

ano / promover uma cultura de avaliação interna a nível da escola não é /vamos deixar 

a dos alunos / que é uma situação mais concreta / foi feita no vosso departamento a 
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avaliação interna do departamento montaram dispositivos ou não serviram-se doutros 

já existentes? 

ENTO: no ano passado nós começámos esse trabalho a nível do C. Pedagógico foram os 

vários departamentos a discussão de como organizar um documento que servisse de 

guião para a avaliação interna da escola depois reunimos em CP mas não chegámos à 

formulação desse guião porque concluímos que não tínhamos preparação suficiente a 

esse níve l para o fazer 

ENT: cá vem a questão da formação / para as novas competências não é? 

ENTO: exacto 

ENT: isso coloca-me leva-me a  outra questão / realmente nós ao lermos o 115 e o 10 

em termos de autonomia é interessante se calhar é ambicioso mas também lá estão 

contemplados alguns aspectos que nos permitem ter alguma liberdade de manobra mas 

depois quando precisamos de concretizar na prática esbarramos com esse tipo de 

dificuldades que acabaste de dizer nomeadamente as de formação vês vantagens neste 

novo modelo de organização em departamentos relativamente ao grupo disciplinar? 

ENTO: eu acho que sim que há vantagens 

ENT: no vosso caso não mudou a configuração? 

ENTO: a configuração mantém-se mas talvez a dinâmica seja um bocadinho diferente 

penso eu / nós no nosso departamento não temos delegado de alemão não porque eu 

tenho preparação de inglês e de alemão / além disso como tem havido estágio o estágio 

também confere uma dinâmica diferente ao próprio departamento / agora o que eu acho 

é que antes de implementação das reformas devia haver preparação das pessoas 

enfrentarem essas reformas devia haver preparação como executar as tarefas de chefe de 

departamento tudo isso que na reforma anterior houve / houve um curso específico que 
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eu frequentei para delegados e desta vez que eu saiba não houve nenhum curso nesse 

sentido / frequentei para os novos programas mas não como chefe de departamento 

ENT: mas vês aspectos positivos na dinâmica? 

ENTO: eu vejo eu penso que sim  

ENT: criou-se esse trabalho em equipe de que falaste há bocado / a relação com a 

formação inicial que também é importante / /como é que tu te sentiste o balanço em 

termos de satisfação é uma questão pessoal / como é que te sentiste a representar o 

cargo a satisfação ou insatisfação se tivesses que fazer um balanço do exercício deste 

mandato? 

ENTO: para já é algo que eu gosto sempre gostei fui delegada de grupo no modelo 

anterior agora sou chefe de departamento agora satisfação / sinto-me realizada por fazer 

aquilo que eu gosto mas por outro lado eu acho que hoje em dia os professores de um 

modo geral não estão muito preparados para dedicar cada vez menos estão para dedicar 

tempo à escola eu no ano passado fiz o balanço das actividades curriculares e extra-

curriculares e / especialmente por exemplo na semana cultural que implementámos 

cheguei a uma determinada altura que fiquei com a semana cultural eu própria nas mãos 

em termos de tempo tenho que dedicar muito mais tempo à escola e não sei até que 

ponto é que o trabalho é reconhecido mas penso que se nota também noutros 

departamentos as pessoas cada vez mais vêm dão as suas aulas e não dedicam tanto 

tempo à escola como deveria ser penso eu 

 ENT: mas agora há aí uma dúvida que me ocorre / infere-se da leitura do PE uma 

aposta na implicação de todos os actores / ou seja a escola definiu / está preocupada e 

quer accionar mecanismos de implicação de todos da comunidade em geral mas vês aí 

bastantes obstáculos o individualismo? 
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ENTO: eu vejo eu vejo quer dizer eu penso que a nível de reuniões de departamento de 

reuniões de planificação / nós fazemos e bastantes inclusivamente dizem que até faço 

reuniões a mais pronto e queixam-se um bocado do tempo que estão na escola a nível de 

trabalho de discussão de problemas de avaliação de problemas pedagógicos análise de 

nível de insucesso das turmas planificação acho que o nosso departamento dedica muito 

tempo a isso precisamente porque eu estou sempre a convocar reuniões nesse sentido 

agora a nível de actividades extra-curriculares acho que as pessoas andam um bocado 

desiludidas 

ENT: consegues implicar as pessoas no que é trabalho pedagógico-didáctico? 

ENTO: implicar // obrigar às vezes / às vezes acho que obrigo um bocado 

ENT: qual é o teu segredo não é só pela convocação não passa só por aí? 

ENTO: não sei não é fácil nós reunimos várias vezes ao longo do período fazemos a 

planificação inclusivamente a curto prazo nessa reunião o que eu ultimamente tenho 

feito é propor a organização de grupos de trabalho há determinada unidade que tem de 

ser leccionada e há um grupo de trabalho que na reunião que se segue irá apresentar as 

suas conclusões a sua pesquisa e o que elas fizeram será apreciado nas reuniões de 

planificação é por isso que eu acredito mais no trabalho em pequenos grupos quando se 

chega a actividades extra-curriculares é mais difícil porque tem de se envolver o 

departamento todo e depois o que é que se nota no fim do ano que foi o que notei o ano 

passado e registei em acta os professores implicados são precisamente aqueles que cujos 

alunos participam nas actividades e para mim foi muito frustrante depois de todo o 

trabalho desenvolvido por um grupo muito restrito de professores ver que havia turmas 

na escola que nem sabiam da existência de uma semana cultural e que não foi 

dinamizada para isso portanto acho isso desagradável 

ENT: o objectivo é levar os alunos a participar nas actividades que lhes são destinadas 
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ENTO: e é por isso que eu falei há bocado nas propostas de trabalho por exemplo numa 

reunião de departamento em que nós vamos discutir avaliação eu levo já determinadas 

ideias opiniões de determinados autores consagrados e nós debatemos sobre isso 

ENT: e chegam normalmente a conclusões por consenso é isso? 

ENTO: sim sim é por consenso 

ENT: então comparativamente com o esquema anterior globalmente achas que este 

novo esquema organizacional é melhor? 

ENTO: eu pra mim é eu acho que as pessoas têm mais espaço para dar a sua opinião 

têm mais espaço para debater e depois / organizando como consigo organizar no 

departamento os tais grupos de trabalho e depois ir a reuniões plenárias do 

departamento consegue-se chegar a conclusões mesmo o ano passado quando foi aquele 

debate sobre a avaliação interna da escola eu distribuí vários documentos por vários 

grupos reuniram os vários grupos depois  houve uma reunião de departame nto em que 

cada grupo apresentou as suas conclusões e chegámos a um documento final que foi 

apresentado em Pedagógico portanto eu acredito nisso 

ENT: portanto não te debateste com situações do género // não tive tempo para ler os 

documentos  não tive tempo para os ir buscar não te debateste? 

ENTO: não não porque eu impliquei as pessoas nisso a esse nível não ou pelo menos se 

acham isso não o dizem em reunião há sempre alguém em cada grupo que consegue 

/lógico que eu não tenho a pretensão de achar que todos os elementos de departamento 

trabalham todos da mesma maneira acho que não  

ENT: mas há um grau de participação de cada um deles? 

ENTO: sim sim  

ENT: esse cenário do trabalho desenvolvido / que eu estou a tentar construir na minha 

cabeça está-me a levar a criar um outro que era capaz de ser interessante que este é 
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que é mesmo um cenário / imagina que tinhas mais competências no / regulamento 

interno nomeadamente competências para teres uma quota parte de intervenção na 

avaliação dos professores do teu depar tamento incluindo a ida à sala de aula o que é 

que achas de um cenário desses? 

ENTO: eu penso que não seria bem aceite 

ENT: apesar de haver essa implicação no trabalho apesar de vocês trabalharem muito 

em equipe? 

ENTO: sim seria aceite a nível de determinados colegas tanto que já houve experiências 

aqui na escola de eu participar em aulas de outros colegas e eles participarem na minha 

aula mas penso que a nível geral não seria muito bem aceite acho que em determinadas 

mentes que ainda a sala de aula continua a ser um espaço reservado ao professor em si 

acho que sim 

ENT: e se isso viesse consignado mesmo era extremamente complicado para os 

coordenadores terem que entrar numa área dessas? 

ENTO sim eu penso que sim 

ENT: então só para concluir? IE?  retomando uma ideia que ficou pendente ali atrás 

que é o facto  mais ou menos generalizado da dificuldade de comprometer as pessoas 

em actividades extra-curriculares  no fundo parte do plano de actividades não é? 

ENTO: eu acho que isso é positivo mas também penso que há certas colegas não 

valorizam esse aspecto no que diz respeito à avaliação dos alunos e por vezes não se 

consegue implicar os alunos  nessas actividades porque eles sentem ao fim e ao cabo 

que não lucram entre aspas nada com isso não são avaliados nessas actividades eu faço 

uma actividade por exemplo que fizemos no ano passado na semana cultural dedicada à 

América no masculino os trabalhos que eles foram fazendo ao longo do ano 

relacionados com os assuntos curriculares foram aproveitados para depois realizar 
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trabalhos de projecto que foram  apresentados futuramente na semana cultural portanto 

penso que se pode aproveitar esse trabalho 

ENT: pensas então que é basicamente a questão da avaliação / ou seja de esse trabalho 

não ser contemplado que levará a não haver muita participação dos alunos? 

ENTO: eu penso que é isso a nível de alunos / e a nível de colegas / penso que o nosso 

tempo está já demasiado ocupado se nós formos levar a sério todas estas reuniões todas 

estas planificações todos estes trabalhos e tentarmos inovar de ano para ano e não nos 

limitarmos a copiar modelos ou a adaptar modelos mas sim a planificar de uma maneira 

diferente, mais inovadora, realmente pouco tempo nos resta para isso mas o que eu acho 

estranho o que eu acharia que aqueles professores que deveriam estar mais implicados 

para mim que eram os professores novos acabam por ser aqueles que menos trabalham / 

penso eu eu acho isso muito estranho 

ENT: isso seria outro tema de debate / muito obrigada ? IE? pela tua colaboração 
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Análise de conteúdo da questão 2.1. IIª Parte ( opinião sobre a produção de mudanças decorrentes do regime de autonomia)
Taxa de respostas: 48,39% 
 
               CATEGORIAS 

 Autonomia para gerir recursos materiais e outros  Novas dinâmicas organizacionais de gestão e de interacção entre órgãos

E
sp

ec
ifi

ca
çõ

es
 

 
*Melhoria do espaço físico e recursos materiais  
*alguma renovação no  espaço físico 
*A escola apresenta melhorias no que concerne ao 
espaço físico; melhorias ou arranjos de alguns espaços 
exteriores ou interiores 
* mudanças nos recursos materiais 
*possibilidade de uma melhor gestão de todos os 
recursos 
*maior autonomia e liberdade para gerir recursos 
visível na melhoria dos espaços físicos e na aquisição 
de equipamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Sobretudo a nível das estruturas organizacionais 
* foram criados novos órgãos de gestão que interagem no meio escolar e não 

escolar em que se inserem, enriquecendo o trabalho desenvolvido

* a nível da dinâmica de grupo e da d ivulgação de informação atempada
* a nível organizacional 
* uma nova dinâmica na forma como os órgãos interagem, nomeadamente com a 
criação de parcerias culturais, económicas e políticas
* mudanças na organização 
* reorganização das estruturas da escola (d
departamentos)  
* mudanças em novos cargos, novas funções  
* diferente organização 
*  dois ou três projectos inovadores, vocacionados para os alunos
 

 
 



 

 
Análise de conteúdo da questão 5- IIª Parte  - O que gostaria de ver alterado na sua escola (taxa de resposta: 67,74%)
                                  
                           CATEGORIAS  
 Clima relacional Qualidade do processo de ensino e de

aprendizagem 

 
E

sp
ec

if
ic

aç
õe

s 

*O clima de alguma desconfiança, a falta de solidariedade entre os 
professores, a falta de humanização a nível de relações humanas 
*O clima afectivo entre os docentes, a audição dos elementos da 
comunidade para a tomada de decisões 
* seria desejável um melhor clima relacional 
* o relacionamento entre os diversos órgãos de poder e entre os 
diferentes departamentos 
* a relação institucional docentes/discentes 
*  O clima relacional docente 
* o clima de trabalho, a cultura organizacional 
* optimização da cultura de trabalho em grupo 
* clima relacional e a cultura organizacional 
* uma maior participação de todos os docentes nas várias actividades 
escolares; diálogo entre todos os professores das diversas disciplinas 
 

*a falta de exigência de uma escola de qualidade
*um espaço para trabalhar com colegas bem 
apetrechado 
*maior controlo do exercício da profissão docente 
e não docente 
*as salas de aula destinadas às línguas deveriam 
estar completamente equipadas 
*a adequação das salas de aulas às disciplinas de 
línguas 
*uma sala só para o grupo apetrechada com 
material 
*concretização de um espaço para trabalho 
individual e de grupo destinado aos professores
*espaço para trabalho individual e para troca de 
experiências, prioridade ao processo de ensino e de 
aprendizagem 
*dar prioridade ao processo de ensino
aprendizagem 
*reduzir o número de alunos por turma
*o excessivo número de alunos por turma
* turmas com menos alunos

 
 
 



 

Análise de conteúdo da questão 9- 3ª parte (taxa de respostas:  41,93%) 
(Actividade que o coordenador poderia desenvolver para estimular a discussão colectiva e articular/coordenar a acção docente
 
                              CATEGORIAS  

 Debate centrado em questões curriculares (pedagógico-didácticas) Debate centrado em questões 
relacionais

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  E
sp

ec
if

ic
aç

õe
s 

   
* promover o debate sobre articulação curricular 
* dinamizar troca de experiências 
* apresentar problemas pedagógicos 
* trazer inovação susceptível de criar debate/discussão 
* promover o intercâmbio de experiências e saberes pedagógicos e a convergência na 
resolução de problemas 
* reuniões para discussão de experiências pedagógico-didácticas 
* debate a partir de “textos” 
* incentivar a discussão de temas 
* propor temas para debate 
* constituir grupos de trabalho para tratar propostas apresentadas 
*fazer reuniões parcelares com maior assiduidade, partilhar pontos de vista sobre os 
programas, as aulas...  
 
 
 
 
 
 
 

 
* ser colaborante e amigo
* ser solidário e atento
 

 
 
 



 

Questão 3- IVª parte (significado que atribuem à aprendizagem das línguas, hoje, em contexto escolar) 
Taxa de respostas: 77,4% 
    
                                              CATEGORIAS 
 

 
Significado instrumental (meio de comunicação-interacção) Significado contextual

  

E
sp

ec
if

ic
aç

õe
s 

   
   

   
   

   
   

   
 

* possibilidade de se movimentar em “espaços novos” 

* um abrir de portas 
* fornecer instrumentos de comunicação que possibilitem trocas científicas, 
culturais, lúdicas, sociais para melhor integração do indivíduo 
*  contacto com novas culturas 
* contacto com novas realidades e expressões vivência, por parte dos alunos, 
de situações reais de aprendizagem: contacto directo com a realidade do país  
* favorecer o intercâmbio cultural, social, económico 
* modo de contacto com qualquer outro país  
* compreender e fazer-se compreender 
* é essencial, sobretudo na União Europeia 
* prosseguir estudos e conhecer a realidade de outros países 
* aprender a comunicar, adquirir conhecimentos sobre a cultura, aprender a 
aprender, aprender a relacionar-se 
* aprender a comunicar, interagir com outras culturas 
* abrir novas perspectivas para o futuro 
* muito importante face às exigências da sociedade 
* enriquecimento cultural, ligado com o mundo 
 
 
 
 
 

* importante, mas ocorre fora do contexto 
cultural do conhecimento/ aquisição das 
Línguas estrangeiras
*o contexto escolar é 
contexto deste país para a aprendizagem das 
línguas 
 
* meio de enriquecimento dos curricula 
escolares 
 



 

 
Análise de conteúdo da questão 4- IVª parte (competências que se julgam transversais à aprendizagem das línguas)
Taxa de respostas: 61,29% 
 
 
                       CATEGORIAS 

 

 

Competência de comunicação Outras competências

 

 

   
   

   
   

   
   

  E
sp

ec
if

ic
aç

õe
s 

* competência de comunicação oral: saber ouvir, saber falar; escrita: saber ler e 
escrever 
* competência de produção e compreensão, oral e escrita 
* aquisição oral e aquisição escrita 
* competência de comunicação oral e escrita;  
* competência de comunicação oral e escrita; competência de compreensão e 
interpretação de textos; competência linguística e de funcionamento da língua  
*competência oral e escrita, com relevo para a oralidade 
* capacidade de compreensão e expressão, oral e escrita 
* oralidade 
*comunicação escrita e oral, funcionamento das línguas 
 
 
 
 
 

* conhecimentos científicos e técnicos
* motivação para a leitura
* competências culturais
* competência de informação e documentação
* competência cultural
* cultura geral, histórica, saber interpretar e 
raciocinar, resumir
* capacidade de aprendizagem, interesse
* (competência) de produção estética
* espírito crítico
* competência estética
* aspectos civilizacionais

 
 
 
 
 
 



 

Análise de conteúdo questão 5- IV parte  
(o que diferencia a aprendizagem da língua materna das outras aprendizagens linguísticas)  
Taxa de respostas: 67,74% 
 
 
                              CATEGORIAS  
 O contexto de aprendizagem  Diferenças na aquisição A função da LM nas novas aquisições   

(linguísticas ou outras) 

   
   

   
   

   
   

   
 E

sp
ec

if
ic

aç
õe

s 

 
 
* a descontextualização da LE, o difícil acesso e 
uso da LE 
* a LM permite viver em contexto com a 
realidade 
* o contexto da LM é sempre mais autêntico 
* o contexto 
 

 
 
* a LM acompanha o indivíduo, daí a 
sua interferência na aprendizagem da 
LE 
* a aprendizagem da LM faz-se 
naturalmente, sem recurso a 
situações artificiais 
* a LM é um “dado adquirido”, 
quase não é necessário esforço para 
aprender 
* a aprendizagem da LM processa-se 
num ambiente natural 
* a LM aprende-se desde o 
nascimento, é globalizante, 
espontânea 
* a familiaridade da LM para os 
alunos 

 
 
* a sensibilização do aluno para a LM 
e a percepção do seu carácter 
fundamental para a aquisição de todos 
os outros conhecimentos
* o grau de motivação, , necessidade de 
uma maior motivação para a 
aprendizagem da LE
* o facto da LM ser familiar ao aluno, 
logo facilitadora da aprendizagem
* (LM) 
aquisição de saberes
  

 
 
 
 


