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RESUMO

A formação contínua de professores permite aos docentes a aquisição e/ou aprofundamento de 

conhecimentos e ferramentas que lhes possibilitem responder aos desafios que a comunidade 

educativa lhes coloca no seu desempenho diário, quer como pessoas quer como profissionais.

Este estudo centra-se na percepção que os professores do ensino secundário têm das suas 

necessidades de formação para dar resposta aos alunos com NEE nas escolas inclusivas em 

Cabo Verde.

Tendo em conta os objectivos, para a realização deste estudo, optou-se por utilizar uma 

metodologia de natureza qualitativa. Escolheu-se a técnica de entrevista, realizando-se

entrevistas semi-directivas a oito professores do ensino secundário da Ilha de Santiago e a

duas dirigentes responsáveis pela educação e formação de professores em Cabo Verde. O 

processo de análise da informação obtida foi a análise de conteúdo.

Os resultados revelam que, apesar de os professores reconhecerem a importância da inclusão 

e a necessidade que têm da formação, a adesão às ofertas formativas está condicionada pela 

resolução de um conjunto de questões que afectam a vida pessoal e profissional do professor 

do ensino secundário cabo-verdiano.

Este estudo também demonstrou que a inexistência de um Plano Geral de formação de 

professores é a fonte de constrangimentos no seio da classe docente e nas Instituições 

formadoras e que é urgente a conjugação de esforços entre as mesmas e o Ministério de 

Educação, no sentido de se definirem os contornos da formação de Professores do Ensino 

Secundário em Cabo Verde.

Palavras-chave: Formação de professores; Necessidades de formação; Inclusão; Alunos com 

NEE.     
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ABSTRACT

Ongoing training allows teachers to acquire and/or deepen their knowledge and tools that may 

then heighten their abilities to respond to the challenges that an educational community 

presents them on a daily basis, whether socially or professionally. 

This study focuses on the feedback of secondary school teachers regarding their training 

needs in order to respond to students with special educational needs in Cape Verdean schools. 

Regarding the objectives for the realization of this study, I opted to use a qualitative 

methodology. I chose the interview technique, which included semi-directive interviews with 

eight secondary school teachers on the Island of Santiago and with two directors of education 

and teacher training in Cape Verde. The process of final data analysis was content-focused. 

The results show that, despite teachers’ recognizing the importance of inclusion and their 

training needs, follow-through in training offerings is contingent on the resolution of a 

consensus of issues that affect the personal and professional lives of Cape Verdean secondary 

school teachers.

This study also demonstrates that the lack of a General Plan of teacher training is the source 

of many constraints among teachers and in training institutions. Thus a collaborative effort is 

required between these parties and the Ministry of Education, aiming to outline secondary 

teacher training in Cape Verde. 

Keywords: Teacher training; training needs; inclusion; students with special educational 

needs.
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INTRODUÇÃO

Em Cabo Verde é notável a crescente sensibilidade da Comunidade Educativa e da Sociedade 

em geral no que concerne ao direito de todos à educação. A Educação promove sem dúvidas a 

melhoria da qualidade de vida de qualquer indivíduo, permitindo-lhe não só ter ferramentas 

para aceder à informação como também desenvolver diversas competências e ter uma maior 

compreensão do mundo que o rodeia. Cabo Verde aderiu aos princípios da Educação 

Inclusiva e no Programa de Governo (2006-2011:42) pode-se ler que uma das prioridades é “ 

o fortalecimento da educação especial”.

No Relatório preparado pelo GEP do Ministério da Educação para a Conferência 

Internacional de Educação, realizado em 2004, reconhece-se que, apesar do quadro jurídico 

contemplar medidas legislativas apropriadas, a concretização e materialização das práticas

inclusivas continuam a ser deficitárias, por razões de vária ordem, nomeadamente a carência 

de recursos materiais, financeiros e humanos.

A implementação da Escola Inclusiva tem as suas exigências e implicações. Uma das 

exigências mais prementes é a aposta na formação dos agentes educativos, mormente dos 

professores. Os processos formativos facilitam a conscientização paulatina do formando 

criando capacidades para gerir emoções, lidar com diversas situações decorrentes da inclusão 

(nomeadamente, possíveis situações de conflito, de stress e de frustrações) e o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas supervisionadas que permitem-lhe reflectir sobre as 

suas competências pessoais e profissionais. 

As práticas actuais, relativamente à formação de professores, serão adequadas a este novo 

cenário que se desenha com a inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas regulares?

O ponto de partida deste estudo nasce de um percurso de mais de vinte e cinco anos como 

profissional da Educação, mais propriamente no Ensino de Biologia e Geologia e da 

suscitação de dúvidas e incertezas quanto à qualidade das respostas que a actual formação de 

professores pode dar aos alunos com NEE no Ensino Secundário e às suas famílias. Acresce a 

esses motivos a escassez de estudos acerca deste tema no nosso país.
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Sabe-se e tem-se a consciência que geralmente é o professor considerado o responsável pelas 

falhas no Sistema Educativo, sobretudo quando são introduzidas mudanças.

Conhecer as necessidades de formação do professor torna-se assim uma prioridade no sentido 

de garantirmos respostas adequadas à inclusão de alunos com NEE nas turmas regulares.

Este estudo pretende responder à seguinte pergunta de partida: 

Quais as necessidades de formação contínua percepcionadas pelos professores do Ensino 

Secundário e por responsáveis da educação e formação, para dar resposta aos alunos com 

NEE nas Escolas Inclusivas, em Cabo Verde?

Recorremos à definição de necessidades de formação de professores proposta por Mesa et al. 

(1990:178): “o conjunto de preocupações, desejos, carências e problemas sentidos ou 

percepcionados pelos professores no desenvolvimento do processo pedagógico”.

A partir desta definição, é possível decompor a pergunta de partida em questões orientadoras 

do estudo: i) quais são as preocupações dos professores e dos responsáveis face à inclusão dos 

alunos com NEE?; ii) quais são os principais problemas que os professores sentem quando 

leccionam em turmas inclusivas?; iii) quais são as carências formativas explicitadas pelos 

professores e pelos responsáveis, face à inclusão de alunos com NEE? ; e iv) quais são os 

desejos dos professores e dos responsáveis, relativamente à formação para a inclusão?

Pretende-se desenvolver um estudo centrado essencialmente nas necessidades de formação 

percepcionados pelos professores do ES e nas respostas dadas por estes profissionais da 

educação e por Entidades e Serviços afectos à formação de professores.

Ao conhecermos a opinião dos professores sobre a heterogeneidade das turmas e a inclusão de 

alunos com NEE, as preocupações e problemas sentidos na prática pedagógica, o papel que 

atribuem à formação contínua e o grau de motivação para aderir às ofertas formativas, as 

carências e os desejos relativamente à formação contínua, as sugestões sobre os processos 

formativos mais adequados para a concretização da escola inclusiva e a opinião de alguns 

responsáveis pela educação e formação sobre a Escola Inclusiva e sobre as necessidades de 

formação dos professores em exercício, reuniremos informações que nos permitem 

percepcionar a receptividade dos professores do ES à inclusão de alunos com NEE nas turmas 

regulares. Serão estes os nossos objectivos e o contributo deste estudo.
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O trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos, a saber: 

O primeiro Capítulo – Formação de professores e inovação - contem os pressupostos teóricos

que serviram de base a este estudo.

O segundo Capítulo - Cabo Verde e a formação de professores para uma escola inclusiva: 

caminhos e horizontes - sintetiza o que tem sido a formação de professores em Cabo Verde e 

a evolução do atendimento aos alunos com NEE no País.

O terceiro Capítulo - Metodologia do estudo - encontra-se dividido em quatro partes: na 

primeira, define-se o problema e as questões de investigação; na segunda, desenha-se o Plano 

do estudo; na terceira, caracterizam-se os sujeitos que participam no estudo; e na quarta, 

descreve-se a metodologia utilizada na recolha de dados, ao nível da técnica utilizada

(entrevistas) e ao nível de procedimentos, apresentando-se os guiões elaborados. Nesta parte, 

fundamenta-se e descreve-se também o processo de análise de conteúdo das entrevistas.

O quarto Capítulo - Apresentação e discussão dos resultados - apresenta os resultados dos 

contactos informais com ex-responsáveis pela formação de professores e técnicos do MEES e 

analisa os dados recolhidos nas entrevistas feitas aos oito professores do Ensino Secundário e

a dirigentes da educação e formação de professores. Esta apresentação é feita por temas e, em 

relação a cada um deles, procuramos extrair as principais tendências das opiniões dos 

entrevistados, interpretando-as à luz do enquadramento teórico (capítulo I), do contexto cabo-

verdiano (capítulo II) e dos resultados dos outros temas das entrevistas. 

No quinto e último Capítulo – Conclusões e recomendações, apresentam-se as conclusões do 

estudo, tendo em conta os objectivos do mesmo, identificam-se as limitações para as quais 

contribuíram vários factores, bem como deixam-se pistas para a formação de professores do 

ensino secundário para a inclusão de alunos com NEE no ensino regular.
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CAPÍTULO I – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E INOVAÇÃO

1.1- Formação de professores

“O certo é que não só os alunos são diferentes mas os professores são também diferentes e 

ser diferente é uma característica humana e comum e não um atributo (negativo) de 

alguns. A escola inclusiva dirige-se assim aos “diferentes”, isto é, a… todos os alunos. E é 

ministrada por “diferentes”, isto é… todos os professores.” (Rodrigues, 2006:79)

A anteceder a preparação do professor para acolher a diversidade, uma variedade de reflexões 

se impõem, a começar pela perspectiva segundo a qual é visto o ensino: é ciência ou arte? 

Nasce-se ou aprende-se a ser professor? Woods (1999:27), numa breve reflexão afirma: 

“Caso o ensino seja apreensível em termos científicos, pode certamente 

aprender-se a ser professor. Podemos basear-nos no conhecimento e na 

sabedoria acumulados para fazer sempre melhor. Caso se baseie

essencialmente em competências intrínsecas, instintos, na imaginação e na 

emoção, pode-se, então, argumentar que as pessoas são ou não dotadas destas 

capacidades”.

Se entendermos o ensino como uma actividade com implicações científicas, tecnológicas e 

artísticas, como defende Marcelo-Garcia (1999), o aprender a ensinar não deverá ser um 

processo homogéneo para todos os sujeitos sendo por isso necessário conhecer as 

características pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais etc. de cada professor ou grupo de 

professores, de modo a proporcionar o desenvolvimento das suas próprias capacidades e 

potencialidades. O autor reforça que é este o ponto de vista de McNergney e Carrier (1981) 

para quem a formação de professores deve responder às necessidades e expectativas dos 

professores como pessoas e como profissionais. O envolvimento do sujeito no processo de 

formação torna-se imprescindível já que a Escola Aberta à Diversidade deverá ter 

profissionais qualificados fundamentalmente em duas dimensões: a primeira na vertente 

curricular - organizativa, que inclui o diagnóstico da situação da aula e a segunda na 

orientadora “que incorpora as demandas sociais dos diferentes alunos e as expectativas da 

família, obtendo assim, um equilíbrio entre a orientação, ajuda e compreensão de todos os 

alunos e a atenção às suas diferenças individuais.” (González, 2002:244).
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A Formação pode ser entendida como o desenvolvimento do sujeito de forma integral 

(implica a maturação interna e a possibilidade de aprendizagem decorrente das experiências 

vividas pelo sujeito) ou, num sentido mais restrito, “aquisição e/ou aperfeiçoamento de 

conhecimentos, atitudes, competências, visando o desenvolvimento profissional do individuo” 

(Marcelo-García, 1999:19).

Da análise de algumas definições relativas ao conceito de formação, podemos concluir, 

segundo Marcelo-Garcia (1999), que a maioria das perspectivas actuais se encontra associada 

ao de desenvolvimento pessoal, isto é, ao “(…) ao processo de desenvolvimento que o sujeito 

humano percorre até atingir um estado de «plenitude» pessoal” (Zabalza, 1990:201) ou então 

“ (…) ao processo que o indivíduo percorre na procura da sua identidade plena de acordo com 

alguns princípios ou realidade sociocultural” (González  Soto, 1989:83).

Em alguns países, nomeadamente França, Itália, Espanha e Portugal, o termo formação é

utilizado para se referir à educação, preparação para a profissão. Os anglófonos preferem usar 

o termo Educação (Teacher Education) ou ao treino (Teacher Training). O uso do termo 

formação tem sido discutido por vários autores, nomeadamente Menze (1980), Berbaum 

(1982) e Ferry (1991), segundo Marcelo-Garcia (1999). Assim, a formação pode ser entendida 

como uma função social de transmissão de saberes, de saber-fazer ou saber-ser, que se exerce 

em benefício do sistema socio-económico ou da cultura dominante. Pode também ser 

entendida como um processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza 

com o duplo efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de 

experiências dos sujeitos. E é possível falar-se da formação como instituição, quando nos 

referimos à estrutura organizacional que planifica e desenvolve as actividades de formação 

(Ferry, 1991). A formação de professores é 

“ a preparação e emancipação profissional do docente para realizar crítica, 

reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que promova uma aprendizagem 

significativa dos alunos e consiga um pensamento-acção inovador, trabalhando 

em equipa com os colegas para desenvolver um projecto educativo comum.” 

(Medina e Dominguez, 1989,cit. in Marcelo-Garcia, 1999:23)

Do ponto de vista destes autores, a formação de professores procura desenvolver nos docentes 

um estilo de ensino próprio e assumido reflectidamente, de modo a produzir nos alunos uma 



6

aprendizagem significativa. Defendem ainda uma imagem do professor como um sujeito 

reflexivo e inovador. Contudo, têm sido utilizadas muitas outras imagens para caracterizar o 

professor: como pessoa, colega, companheiro, facilitador da aprendizagem, investigador, 

sujeito que desenvolve o currículo, sujeito que toma decisões, líder, etc. (Marcelo-Garcia,

1999).

Se do ponto de vista de Ferry (1991, cit. in Marcelo-Garcia, 1999: 23) “formar-se nada mais é 

senão um trabalho sobre si mesmo, livremente imaginado, desejado e procurado, realizado 

através de meios que são oferecidos ou que o próprio procura”, hoje o conceito de formação 

de professores surge associada ao de desenvolvimento profissional que é muito mais do que 

“proporcionar um serviço a um professor ou a um grupo de professores” (Martins, 2003:35).

Quer dizer que, apesar dessa componente pessoal da formação, não deveremos pensar que 

esta se realiza unicamente de forma autónoma. Marcelo-Garcia (1999) referindo-se a Debesse 

(1982), diferencia auto-formação de hetero-formação e inter-formação, sendo a auto-formação

aquela formação em que o indivíduo participa de forma independente e tendo sob o seu 

próprio controlo os objectivos, os processos, os instrumentos e os resultados da própria 

formação, a hetero-formação a que se organiza e desenvolve “ a partir de fora”, por 

especialistas, e a inter-formação definida como 

“acção educativa que ocorre entre os futuros professores ou entre professores 

em fase de actualização de conhecimentos e que existe como um apoio 

privilegiado no trabalho da equipa pedagógica, tal como hoje é concebido para 

a formação do amanhã” (Debesse, 1982, cit in Marcelo-Garcia, 1999:29-30).

Feiman (1983, cit. in Marcelo–Garcia, 1999:25-26) distingue quatro fases do aprender a 

ensinar que, como ela indica, não é sinónimo de formação de professores:

“a) Fase de pré-treino – Inclui as experiências prévias de ensino que os 

candidatos a professor viveram, geralmente com alunos, experiências essas que 

podem ser assumidas de forma acrítica e influenciar de um modo inconsciente 

o professor.

b) Fase de formação inicial – É a etapa de preparação formal numa instituição 

específica de formação de professores, na qual o futuro professor adquire 
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conhecimentos pedagógicos e de disciplinas académicas, assim como realiza as 

práticas de ensino (Marcelo-Garcia, 1989, 1999).

c) Fase de iniciação – Esta é a etapa correspondente aos primeiros anos de 

exercício profissional do professor, durante os quais os docentes aprendem na 

prática, em geral através de estratégias de sobrevivência (Marcelo-Garcia, 1991 

d).

d) Fase de formação permanente – Esta é a ultima fase referida por Feiman 

(1983) e refere-se a “todas as actividades planificadas pelas instituições ou até 

pelos próprios professores de modo a permitir o desenvolvimento profissional e 

aperfeiçoamento do seu ensino” (Marcelo-Garcia, 1999:26).

“Cada uma destas fases identificadas por Feiman representa uma problemática diferenciada 

em relação aos objectivos, conteúdos, metodologias etc., a desenvolver na formação de 

professores” (Marcelo-Garcia, 1999:26). O mesmo autor, a partir das definições anteriores, 

define formação de professores como:

" a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, 

no âmbito da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os processos através 

dos quais os professores - em formação ou em exercício - se implicam 

individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem através das 

quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e 

disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento 

do seu ensino, do currículo e da escola, com o objectivo de melhorar a 

qualidade da educação que os alunos recebem” (Marcelo-Garcia, 1999: 26).

Subjacentes a esta definição de formação de professores estão os seguintes Princípios 

considerados, por ele, válidos para a sua efectivação: 

1º Princípio: Concepção da formação de professor como um contínuo;

2º Princípio: Integração da formação de professores em processos de mudança, inovação e 

desenvolvimento curricular;

3º Princípio: Ligação dos processos de formação de professores com o desenvolvimento 

organizacional da escola;
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4º Princípio: Integração entre a formação de professores em relação aos conteúdos 

propriamente académicos e disciplinares e a formação pedagógica dos professores;

5º Princípio: Integração de Teoria – Prática na formação de professores;

6º Princípio: Procura do isomorfismo entre a formação recebida pelo professor e o tipo de 

educação que se pretende nas escolas;

7º Princípio: Individualização e diferenciação dos processos formativos (Marcelo-Garcia, 

1999:28-29).

O princípio da individualização é também aplicável não só ao professor como pessoa mas 

também a unidades maiores como, por exemplo, grupos de professores de uma disciplina ou 

de uma escola. O mesmo Princípio está também ligado à ideia de formação clínica de 

professores, significando isto que a formação de professores se deve basear nas 

necessidades e interesses dos participantes, deve estar adaptada ao contexto em que estes 

trabalham e fomentar a participação e reflexão (Hoffman e Edwards, 1986, citados pelo 

mesmo autor).

1.2- Desenvolvimento Profissional docente e formação contínua

O princípio atrás referido (o 7º) deverá estar reflectido nalguns pressupostos de formação de 

professores (Mialaret, 1982) nomeadamente a necessidade de entender os docentes não 

apenas como consumidores do conhecimento, mas como indivíduos capazes de gerar 

conhecimento e de valorizar o conhecimento desenvolvido pelos outros, assim como de 

estimular a capacidade crítica por oposição a propostas oficiais. O mesmo - Princípio de 

Individualização e diferenciação dos processos formativos - deverá estar ainda reflectido na

promoção do contexto para o desenvolvimento intelectual, social e emocional dos professores, 

segundo Marcelo–Garcia, 1999).

A formação contínua tem relação com “uma forma de educação permanente (Conseil de L’ 

Europe), pessoal e profissional” (Rodrigues”, 1993:41). Usado em relação à classe docente, 

este conceito pode trazer à memória as noções de “aperfeiçoamento profissional”, “eficácia do 

professor” e “competência do professor.”
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Rodrigues (1993) entende por formação contínua “aquela que tem lugar ao longo da carreira 

profissional após a aquisição da certidão profissional inicial” (p.34). Segundo a mesma, ela “é 

frequentemente concebida como complemento da formação inicial e envolve um regresso à 

escola ou a um Centro de Formação” (1993:57), e pode ser entendida numa perspectiva 

defectológica (correcção de insuficiências de formação inicial) ou desenvolvimentista (o 

prosseguimento da formação inicial no sentido do melhoramento e desenvolvimento 

profissional).

Se, por um lado, deve ser do interesse de cada profissional procurar desenvolver-se 

profissionalmente, por outro, González (2002) sugere que as Entidades que tutelam os 

professores devem “analisar e aprofundar os aspectos que possam favorecer ou dificultar o 

desenvolvimento profissional e intervir adequadamente para que os professores trabalhem em 

condições adequadas e rendam ao máximo (Miller e outros, 1994;Smith e outros, 1994 cit. in 

González, 2002:241) ” 

Mas o que significa desenvolver-se profissionalmente?

Para Marcelo-Garcia (1999), na linguagem corrente significará – aperfeiçoamento, formação 

em serviço, formação contínua, reciclagem…Para alguns autores, desenvolvimento 

profissional e formação contínua surgem como sinónimos. Outros autores (Dillon-Peterson, 

1981, Fullan, 1990, O´Sullivan, 1990, entre outros) referem que o desenvolvimento 

profissional é um conceito mais amplo, que inclui todas as experiências do professor ao longo 

da carreira e também a formação contínua. Portanto, a formação contínua é apenas a parte 

mais formal do desenvolvimento profissional (Marcelo–Garcia:137-138). Este autor dá como 

exemplo o significado que a formação contínua tem para Garcia Álvarez (1987): 

“ (…) toda a actividade que o professor em exercício realiza com uma 

finalidade formativa - tanto de desenvolvimento profissional como pessoal, 

individualmente ou em grupo – para um desempenho mais eficaz das suas 

tarefas actuais ou que o preparem para desempenho de novas tarefas”. 

(Marcelo – Garcia, 1999:136).

Marcelo-Garcia prefere a expressão desenvolvimento profissional dos professores pois “(…) 

o conceito de “desenvolvimento”  tem uma conotação de evolução e continuidade que nos 

parece superar a tradicional justaposição entre formação inicial e aperfeiçoamento dos 
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professores”, (Marcelo–Garcia,1999:137). Esta noção de evolução e continuidade implica 

uma tomada de atenção em relação à história de cada professor. Madureira e Leite (2007:14) 

recomendam “a implementação de processos formativos que privilegiem a individualidade 

dos percursos de aprendizagem dos formandos, desenvolvendo estratégias de diferenciação”. 

Realçam ainda a necessidade dos dispositivos de formação assegurarem “a congruência entre 

os princípios e valores que se preconizam e as experiências de aprendizagem proporcionadas 

aos formandos”. Não deverão ser descurados os Princípios e as Fases da Formação dos 

Professores e ainda os Ciclos de Vida dos Professores, as Etapas, as Fases e os Anos da 

Carreira Docente, assim como as Etapas de Preocupações dos mesmos. 

Do ponto de vista pessoal, existem diversos factores que influenciam os professores: por um 

lado as relações familiares, as crises pessoais etc. Por outro, o ambiente organizacional, 

através das regulações da profissão, os estilos de gestão, as expectativas sociais etc. 

Sikes (1985), a partir do trabalho com professores do ensino secundário, apresenta cinco 

Ciclos de Vida no Desenvolvimento Pessoal do Professor, tomando como referência a idade 

cronológica.

Quadro 1 - Ciclos vitais do professor 

Ciclos de 
Vida

Características Pessoais e Profissionais

21 -28 Grande parte dos professores ainda não sabe se vai ficar no 
ensino; o choque com a realidade produz-se sobretudo a nível da 
disciplinação dos alunos; incidentes críticos mal resolvidos; 
evolução por tentativa e erro; confiança apenas ao nível da área 
de conhecimentos; socialização progressiva.

28 - 33 Crescente responsabilização e estabilidade; diversificação e 
inovação do ensino; interesse por adquirir conhecimentos 
pedagógicos; necessidades de promoção.

30 -40 Estabilização; em alguns professores surgem sintomas de mal-
estar, noutros surge o interesse pela organização e gestão da 
escola; mudança nas relações com os alunos, tendendo a tornar-
se do tipo maternal.

40 -50/55 A adaptação à meia-idade pode tornar-se traumática para alguns 
professores; adopção definitiva de uma atitude parental com os 
alunos; alguns professores tornam-se conservadores e defensores 
da tradição.

+50/55 Preparação da reforma; decréscimo de empenhamento na 
profissão; a imagem de avô substitui a de pai.

Fonte: Sikes, 1985, cit. in Leite, 1997: 53
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Marcelo–Garcia (1999) refere que Burke completa esta análise através de um modelo em que 

defende que a evolução do ciclo vital do professor não é um processo unívoco, mas que deve 

ser entendido em função de duas grandes dimensões: pessoal e organizacional.

Numa menção a Sikes, Marcelo-Garcia (1999:62) revela-nos que “ diversas investigações 

realizadas mostraram que diferentes experiências, atitudes, percepções, expectativas, 

satisfações, frustrações, preocupações, etc., parecem estar relacionadas com as diferentes 

fases da vida dos professores e da sua carreira”.

O conceito de “preocupação” tem um papel importante, na medida em que é preciso ter em 

conta as necessidades e exigências específicas dos professores que se implicam em processos 

de mudança. Uma preocupação é “a representação constituída por sentimentos, inquietações, 

pensamentos e considerações por uma questão particular ou uma tarefa.” (Hall e Hord, 1987, 

cit in Marcelo - Garcia, 1990:61).

Marcelo-Garcia defende que, cada professor percebe as situações de forma diferente e se 

implica nelas em função do seu próprio esquema de desenvolvimento. Isso repercute-se no 

facto de que a dinâmica do processo de mudança tem necessariamente de se adaptar às 

preocupações sentidas pelos próprios professores.

Estudos sobre os problemas dos professores principiantes revelam que eles têm preocupações 

diferentes daqueles que são apresentados pelos professores com maior maturidade; pode-se ler 

ainda em Marcelo-Garcia (1999) que foram identificadas três etapas de preocupações pelas 

quais passam os professores: preocupações sobre si mesmos, sobre as tarefas e sobre os 

alunos (Fuller, 1975). Estas preocupações podem ser identificadas através de um questionário 

próprio, que permite obter a representação gráfica das mesmas.

Segundo o mesmo autor, uma teoria sobre o desenvolvimento dos professores, como pessoas 

adultas, e que procura integrar o desenvolvimento psicológico, ciclos vitais e 

desenvolvimento de competência profissional é a proposta de Leithwod (1992), segundo o 

qual o desenvolvimento da competência profissional é um processo em que ocorre uma 

evolução, tal como nas diferentes fases do desenvolvimento pessoal. Defende que os 

professores são sujeitos adultos, que evoluem não só fisiologicamente mas também no âmbito 

cognitivo, pessoal e moral. E que como profissionais, também evoluem adquirindo 

competência profissional necessária para desenvolver com eficiência e eficácia a sua 
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actividade docente. Leithwod identifica seis fases relacionadas com as etapas das 

preocupações, sendo de realçar a última – participação em decisões educativas de alto nível 

no sistema educativo – destacando algumas das características dos professores nesta fase:

“Existe neles uma preocupação pela melhoria da escola, aceitando as responsabilidades 

necessárias para atingir esse objectivo. São professores com capacidade para assumir 

liderança tanto formal como informal (…)”(Marcelo–Garcia,1999:68).

1.3- Necessidades de formação contínua de Professores 

Segundo Estrela et al, (1999), a identificação das necessidades de formação é ainda alvo de 

alguma discussão por existirem indefinições conceptuais e dificuldades de ordem 

metodológica. 

Mas o que é uma necessidade? 

Segundo Leite (1997), o termo aparece originalmente associado à natureza biológica do 

Homem e à imprescindibilidade de satisfazer um determinado número de necessidades 

básicas de modo a poder sobreviver. Progressivamente foi aplicado a vários outros âmbitos, 

adquirindo sentidos novos, nomeadamente, constrangimento, carência, desejo ou expectativa, 

preocupação, etc., e se afastou da sua característica básica que é a imprescindibilidade. Esse 

alargamento do uso em várias ciências, nomeadamente as sociais, contribuiu para a 

polissemia do conceito. Refere-se que seu uso na literatura pedagógica tem uma longa 

tradição. As suas referências remontam já há alguns séculos. Podemos encontrá-lo em 

Rousseau, Wallon, Claparède, Decroly, Dewey entre outros (cit. Rodrigues e Esteves 

1993:11). Necessidade

“ é uma palavra polissémica, marcada pela ambiguidade. Na linguagem 

corrente, usamo-la para designar fenómenos diferentes, como sendo um desejo, 

uma vontade, uma aspiração, um precisar de alguma coisa ou de uma 

exigência. Por um lado remete-nos para a ideia do que tem de ser, daquilo que 

é imprescindível ou inevitável. Por outro, a palavra surge com um registo mais 

subjectivo, em que o sujeito não parece tão determinado pela necessidade. 

Neste caso, a necessidade não tem existência senão no sujeito que a sente” 

(Rodrigues e Esteves, 1993:12).
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Vieira (2009:19-20) faz referência no seu estudo a Burton & Merryl (1977, cit. in Zabalza, 

2003) que afirmam que o conceito de necessidade é polimorfo e que adopta distintas acepções 

conforme seja utilizado por educadores, sociólogos, economistas, trabalhadores sociais, etc. 

Vieira sublinha que Bradshaw (1972) distingue vários tipos de necessidades: normativa, 

sentida, expressa ou procura, comparativa e prospectiva e salienta o facto de vários 

investigadores considerarem não ser possível identificar as “necessidades objectivas de 

formação, ou seja, necessidades susceptíveis de serem conhecidas objectivamente”, por estas 

dependerem sempre…

“dos sujeitos, grupos ou sistemas que as percebam e do contexto onde 

emergem, dos agentes sociais que as recolhem e detectam (ou colaboram na 

sua detecção) e dos respectivos valores e objectivos de referência em causa” 

(Vieira, 2006:21).

Essas necessidades são subjectivas (são aquelas que os indivíduos acham que têm) e são 

dinâmicas (isto é, mudam de acordo com a experiência profissional, as fases da carreira, os 

ciclos de vida). Importa registar o conceito que surge da reflexão/evolução de vários outros 

que foram propostos, que é o de Mesa et al (1990), pois serve de base ao nosso estudo. 

Necessidade de formação de professores é entendida neste caso como “o conjunto de 

preocupações, desejos, carências e problemas sentidos ou percepcionados pelos professores, 

no desenvolvimento do processo pedagógico” (Mesa et al 1990:178).

Wray (1989) e Holly (1989), citados pelas mesmas autoras, defendem que a participação 

efectiva dos docentes no processo de identificação das necessidades é importante, dado 

“permitir reduzir a natureza ameaçadora da expressão necessidades de formação”, associada 

ao facto dos professores terem receio de mostrarem suas falhas, de dizerem o que não sabem, 

etc. O mesmo aspecto é sublinhado por Rodrigues e Esteves quando afirmam:

“A análise de necessidades, no âmbito das actividades de formação, permite 

conhecer as necessidades dos indivíduos a formar, visando ajustá-los à 

organização/sistema, dando-lhes a ilusão de participar responsavelmente nas 

decisões e diminuindo, por isso, a resistência à formação (e à mudança) e/ou 

satisfazer as suas lacunas, tornando o formando e os seus problemas e 
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dificuldades no verdadeiro centro do processo formativo” (Rodrigues e 

Esteves, 1993:23).

A própria definição das metodologias a desenvolver para a identificação das necessidades de 

formação e a sua análise é também fonte de polémica. O estudo das análises de necessidades 

de formação não dispõe, ainda, de um conjunto de técnicas específicas. As práticas mais 

conhecidas reportam aos procedimentos que outros domínios científicos criaram, 

seleccionando-as de acordo com os objectivos num dado contexto (Pithon, 1981;Rousson e 

Boudineau, 1981; e Cadou, 1974, cit. in Rodrigues e Esteves, 1993:33). 

A selecção dos processos e instrumentos a utilizar na análise de necessidades não pode 

basear-se apenas em critérios técnicos, pois a expressão de necessidades implica que se 

tenham em linha de conta, para além dos instrumentos usados, as condições metodológicas 

mais gerais (Rodrigues e Esteves, 1993:33). Geralmente usam-se questionários que são 

aplicados no início da formação para identificar essas necessidades. Mas se entendermos 

necessidade de formação no sentido subjectivo e dinâmico que lhe atribuímos anteriormente, 

o processo não é simples e o uso de questionário no início da formação não é suficiente: é 

preciso triangular a metodologia (utilizando técnicas e instrumentos diferentes,

nomeadamente entrevistas, diários de professores…) e a informação (recorrendo a diferentes 

fontes de dados), criando um dispositivo dinâmico e com alguma duração temporal e 

confirmar os dados com os professores.

Rodrigues e Esteves (1993) sublinham que é fundamental desenvolver processos que 

favoreçam a tomada de consciência progressiva por parte dos professores das suas próprias 

necessidades, o que implica o uso de metodologias dinâmicas, em que a sua participação seja 

efectiva. 

1.4- A formação de professores e a inovação

Segundo Cardoso (2002:22), a inovação é a “ introdução de uma novidade no Sistema 

Educativo, promotora de uma real mudança, subentendendo um esforço deliberado e 

conscientemente assumido, bem como uma acção persistente integrada num processo 

dinâmico, visando a melhoria pedagógica”.
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Uma comunicação persuasiva da entidade promotora da inovação com os actores principais 

na implementação das mudanças, neste caso professores, aumenta a probabilidade de sucesso 

das inovações. Estas visam, como vimos, a alteração da acção profissional do professor, o que 

constitui um passo fundamental para a mudança da Escola. Nóvoa (1995:26) defende que “a 

formação de professores é provavelmente, a área mais sensível das mudanças a serem 

efectivadas”. O mesmo autor refere a algumas “exigências” de Lawn, para realçar o que se 

espera do professor hoje: 

“ Eu quero professores que não se limitem a imitar outros professores, mas que 

se comprometam (e reflictam) na educação das crianças numa nova sociedade; 

professores que fazem parte de um sistema que os valoriza e lhes fornece os 

recursos e os apoios necessários à sua formação e desenvolvimento; 

professores que não são apenas técnicos, mas também criadores”. 

Um professor reflexivo é aquele que é capaz de ser criativo e de gerar mudanças no Sistema 

Educativo. É aquele que questiona: porquê e para quê mudar. 

Parece que no conceito de mudança poderá estar implícita alguma desvalorização das práticas 

educativas habituais do professor. Geralmente só se muda algo quando não produz o efeito 

desejado ou esperado. Mas a mudança na prática do ensino e nas crenças e concepções 

educativas não é um processo simples. Qualquer mudança - entendida como transformação 

significativa – “não pode prescindir de uma abordagem global que tenha em conta os factores 

contextuais mais latos (políticos, económicos, sociais…) ” (Cardoso, 2002:19). Por outro 

lado, a dimensão pessoal de mudança é um aspecto fundamental a ser tido em conta se 

queremos que algo mude. Marcelo-Garcia (1999) afirma que a gestão da mudança é difícil 

porque deve-se ter em conta que os processos de aprendizagem são pessoais e causam 

ansiedade nos indivíduos. O mesmo autor afirma que as inovações ou propostas de mudança 

devem ser “explicadas” aos professores com clareza suficiente para que estes possam pôr em 

prática em novas ideias. Caso isso não ocorra, surge a “resistência à mudança”.

“É necessário entender a mudança e a inovação como um processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento pessoal e profissional no qual os professores se implicam como pessoas 

adultas (…)”, isto é, como afirmam Merriam e Caffarella (1991:41) “(…) um modo autónomo 

de aprendizagem através do qual os adultos adquirem novas ideias, competências e atitudes 
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(…)”. (Marcelo-Garcia, 1999:49:52). O mesmo autor chama a nossa atenção para cinco 

factores que, segundo Rivas Navarro (1987), restringem a capacidade de inovação dos 

professores: em primeiro lugar, a chamada insularidade artesanal (sensação de estar isolado); 

em segundo a disfuncionalidade operativa (benefícios limitados que a inovação oferece); em 

terceiro estão os custos sensíveis/benefícios diluídos (os custos percebidos são maiores que os 

benefícios); em quarto a compulsividade do sistema (as dificuldades do próprio sistema: 

legislação, exigências dos programas, trabalho diário excessivo, falta de tempo…); e em 

quinto lugar, as restrições instrumentais (escassez de materiais didácticos, espaços e 

mobiliários adequados, etc.).

Cardoso (2002:22) considera prioritária a formação de professores, especificamente para a 

mudança. Mas para que a mudança ocorra é preciso que a classe esteja receptiva. A autora 

entende a receptividade como “atitude, diferentes maneiras como reagem as pessoas perante a 

mudança ou a inovação”. As propostas de inovação são, por vezes, acolhidas com indiferença 

ou mesmo com receio e hostilidades. Refere Arroyo (1990), citado por Cardoso (2002:36),

que “parece existir mesmo uma certa tendência por parte dos educadores em preservarem as 

práticas e rotinas tradicionais”. É que “inovar é correr riscos profissionais e também 

pessoais”. (Ducros e Finkelsztein, 1986, cit. in Cardoso, 2002:27). Neste sentido, é possível 

identificar factores de preocupação dos professores face à mudança e ainda as etapas pelas 

quais os professores passam durante a implementação das inovações que são decididas a nível 

central. Na sequência dos primeiros trabalhos de Fuller e com base em centenas de entrevistas 

e observações, Rutheford e Hall (1990) desenvolveram uma escala de sete etapas de 

preocupações face à inovação. Note-se que um mesmo professor pode apresentar 

preocupações correspondentes a mais do que uma etapa, ainda que predominem uma ou mais 

delas. Estas etapas correspondem a: tomada de consciência, (aquela na qual existe pouca 

preocupação ou implicação relativamente à inovação) seguida de informação na qual ganha 

consciência geral sobre a inovação. A terceira, denominada Pessoal – relaciona-se com o 

desconhecimento das exigências da inovação, isto é, se o profissional é capaz de cumprir o 

seu papel. Ele pode evoluir e prestar atenção aos processos e tarefas dos utentes da inovação e 

ao melhor uso da informação e dos recursos (Gestão), passando a estar mais atento ao 

impacto na inovação nos alunos (Consequência). A etapa seguinte – Colaboração – surge da 

necessidade de servir melhor os estudantes; centra-se na coordenação e cooperação com os 

outros no uso da inovação. A última – Reenfoque – surge quando o professor tem algumas 
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ideias sobre alternativas à inovação proposta ou existente. A maior parte destas inovações,

centralmente decididas, surge devido a mudanças sociais, culturais e políticas numa dada 

sociedade. Esteve (1995) compara a situação dos professores perante a mudança social à de 

um grupo de actores que, estando em cena, é surpreendido por alguém dos bastidores que 

muda parte do cenário sem o avisar. Ainda surpresos com a situação, esses terão que arranjar 

uma saída inteligente para minimizar a reacção do público presente. Na maior parte das vezes, 

é o professor é que tenta explicar à comunidade educativa as decisões do seu Ministério, nas 

quais nem sequer foi ouvido. Esta situação leva a que os professores tenham que suportar a 

crítica generalizada daqueles que, sem analisar as circunstâncias criadas externamente, 

consideram os professores como responsáveis imediatos pelas falhas do Sistema de Ensino. 

A expressão mal-estar docente (Esteve, 1995:97) aparece como um conceito da literatura 

pedagógica que pretende resumir o “conjunto de reacções dos professores como grupo 

profissional desajustado devido à mudança social”. O sentimento de insegurança é uma das 

causas do cepticismo e da recusa dos professores em relação às novas políticas.

Segundo Esteve (1991:99) as investigações realizadas costumam distinguir dois grupos de 

factores, para estudar a pressão da mudança social sobre a função docente.

-Chamam-se factores de primeira ordem, aqueles que incidem directamente sobre a acção do 

professor na sala de aula, modificando as condições em que desempenha o seu trabalho e 

provocando tensões associadas a sentimentos e emoções negativas que constituem a base 

empírica do mal–estar docente.

-E factores de segunda ordem, aqueles que se referem às condições ambientais e ao contexto 

em que se exerce a docência. Este segundo grupo de factores tem uma acção indirecta, 

afectando a motivação e a implicação do professor.

O mesmo autor enumera, pelo menos, doze indicadores básicos, que resumem as mudanças 

recentes na área da educação. Os nove primeiros referem-se ao desenvolvimento de novas 

concepções da educação, que se reportam ao contexto social da função docente, apesar de 

terem uma forte incidência na actuação do professor na sala de aula. Os três últimos referem-

se a variações intrínsecas ao trabalho escolar (Esteve, 1991:100-108):

1-Aumento das exigências em relação ao professor; 2-Inibição significativa de outros agentes 

da socialização; 3-Desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola; 4-Ruptura 
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do consenso social sobre a educação; 5- Aumento das contradições no exercício da docência;

6- Mudança de expectativas em relação ao sistema educativo; 7-Modificação do apoio da 

sociedade ao sistema educativo; 8- Menor valorização social do professor; 9-Mudança dos 

conteúdos curriculares; 10-Escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho;

11-Mudanças nas relações professor – aluno; e 12-Fragmentação do trabalho do Professor. 

Muitos profissionais fazem mal o seu trabalho devido à incapacidade de cumprirem 

simultaneamente um enorme leque de funções, refere Esteve (1995). Vários trabalhos de 

investigação identificam a falta de tempo para atender às múltiplas responsabilidades que se 

têm acumulado sobre o professor, como causa fundamental do seu esgotamento. Cada vez 

mais se torna evidente a impossibilidade de os professores dominarem todos os papéis. O 

enfrentar desta crise, segundo Esteve (1995:110) levou Abraham (1987) a dividir os 

professores em quatro grupos:

“- O grupo que aceita a ideia da mudança do sistema do ensino como uma necessidade 

inevitável da mudança social;

- O grupo que, incapaz de fazer frente à ansiedade que lhe causa a mudança (“o 

desconhecido”), tem atitudes de inibição;  

- O grupo que, face à mudança do sistema de ensino, alimenta sentimentos profundamente 

contraditórios: por um lado, dá conta que pode ser uma condição de progresso e uma 

exigência de mudança social; mas, por outro lado, o seu desacordo ou cepticismo em relação à 

capacidade real de mudança faz com que se mantenham reticentes.

- O grupo que tem medo da mudança. É constituído por professores em situação instáveis, por 

falta de habilitações adequadas ou porque pensam que as reformas deixarão a descoberto as 

suas insuficiências no campo dos conteúdos, das metodologias de ensino ou das relações com 

os alunos. Olham o futuro com ansiedade e estão dispostos a empreender acções para deter a 

mudança, que consideram preocupante.” (Esteve, 1995:110)

Assim, segundo Esteve (1995), em termos de repercussão dessas mudanças na personalidade 

dos professores, poderemos enumerar um conjunto de consequências do mal-estar docente,

nomeadamente: desenvolvimento de esquemas de inibição, como forma de cortar a 

implicação pessoal com o trabalho que se realiza; desejo manifesto de abandonar a docência 

(realizado ou não); esgotamento, como consequência da tensão acumulada, “stress”, 
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ansiedade; depressões; depreciação do eu e a autoculpabilização perante a incapacidade de ter 

sucesso no ensino.

De entre as mudanças socioculturais recentes, uma das que teve maiores repercussões nas 

escolas foi a que decorre da noção de inclusão, especialmente no que respeita à inclusão de 

alunos com NEE nas escolas regulares. Sendo uma inovação centralmente decidida, a 

inclusão destes alunos criou problemas acrescidos aos professores, como veremos no ponto 

seguinte.

1.5. - Os professores e a inclusão de alunos com NEE

1.5.1.- Acolher a diversidade: exigências e implicações

“Ensinar os alunos com NEE pode conduzir a sentimentos de insegurança e de 

frustração por parte do professor, pondo em causa a sua auto-imagem, enquanto 

profissional” (Madureira e Leite, 2007:12).

As fronteiras entre o ser normal e o ser diferente não apresentam critérios claros e objectivos. 

Tanto que “ser normal” aqui e agora, pode variar num outro contexto ou ainda ser 

interpretado diferentemente por outrem. Quando dizemos que a Escola Inclusiva é para alunos 

diferentes, estamos a afirmar que é não só para os alunos com deficiência mas para todos, pois 

sabemos que existem alunos sem condições de deficiência identificada que não aprendem por 

não terem atenção especial no seu processo de aprendizagem. 

Segundo Madureira e Leite (2003), a perspectiva da Escola Inclusiva que surge nos anos 

noventa aparece na sequência das críticas de vários autores à perspectiva anterior, a da 

integração dos alunos com deficiências ou dificuldades acentuadas. Efectivamente, muitas 

crianças e jovens eram integrados nas estruturas regulares de ensino sem que se criassem as 

condições básicas necessárias à sua educação e ensino (recursos humanos e materiais, 

formação de professores do ensino regular para a inclusão, etc); muitos ainda nem sequer 

eram matriculados nas escolas regulares. O movimento para a Integração dos alunos com 

NEE nas escolas regulares ainda presumia que os alunos nestas condições tinham que se 

adaptar à estrutura e funcionamento das escolas existentes; pelo contrário, o movimento em 

prol da inclusão, parte do princípio que são as escolas e os professores que têm que inovar, de 

modo a adequar-se e dar resposta a todos os alunos que a frequentem.
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Se recorrermos à Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) encontraremos definidas como 

escolas inclusivas as que “devem acomodar todas as crianças independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, emocionais, linguísticas ou outras”. Refere ainda que as 

escolas devem incluir todas as crianças, nomeadamente aquelas talentosas ou deficientes, 

meninas, crianças trabalhadoras e de rua, crianças de áreas remotas, viajantes ou população 

nómada, crianças que perderam seus pais por SIDA ou em guerra civil, crianças de minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem e 

marginalizados. 

A nível da educação, a Inclusão implica antes de mais, rejeitar, por princípio, a exclusão 

social e académica de qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola que pretenda 

seguir uma política de Educação Inclusiva (EI) deve desenvolver políticas, culturas e práticas 

que valorizem o contributo activo de cada aluno para a construção de um conhecimento 

construído e partilhado e desta forma procurar atingir a qualidade académica e sociocultural 

sem discriminação (Rodrigues, 2006). Assim, ter acesso à educação e ao sucesso educacional 

tornou-se um valioso recurso contra a exclusão social. A exclusão educacional sempre conduz 

à marginalização do indivíduo na sociedade e poderemos estar perante uma situação de 

violação dos direitos humanos.

Infelizmente ainda persistem formas de gestão e organização das situações pedagógicas 

orientadas para o aluno - padrão e nas quais a integração de um aluno diferente 

necessariamente é vista como perturbadora do “normal” funcionamento do grupo/turma.

Ao nível das escolas, responder à diversidade “tem muitas implicações para os professores e 

para as próprias escolas, que devem centrar-se na busca de estratégias de ajuda para todos os 

alunos, a fim de que estes possam desenvolver ao máximo suas possibilidades” (González, 

2002:241).

A formação de professores para a inclusão implica:

- O desenvolvimento dos conhecimentos (existência, no curriculum de formação, de uma 

disciplina NEE, e nas disciplinas das didácticas, da abordagem dos processos de 

aprendizagem específicos nessa área curricular/disciplina e das formas de diferenciação do 

seu ensino);
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- O desenvolvimento de atitudes inclusivas, através da aceitação da diferença (que é facilitada 

pelo contacto directo e continuado com pessoas c/NEE), da análise das práticas pedagógicas, 

do desenvolvimento da segurança e auto-confiança nos professores (através da 

experimentação e reflexão) e da procura activa de novas formas de fazer aprender aos alunos 

diferentes (negar a inevitabilidade do insucesso); 

- O desenvolvimento de capacidades do saber-fazer, através de um conjunto de práticas, 

nomeadamente, observação e avaliação de necessidades educativas dos alunos, 

questionamento da prática à luz da teoria (e vice-versa) e resolução de incidentes críticos, de 

situações problemáticas e de dilemas éticos (Madureira e Leite, 2007).

A inclusão implica professores preparados científica e pedagogicamente, estabelecimentos de 

ensino com condições físicas e materiais e principalmente uma nova atitude do professor. É 

que, o facto de o professor ter expectativas baixas/negativas acerca do progresso dos alunos 

com NEE pode deitar abaixo todo o empreendimento que a Escola poderá ter posto à

disposição desta causa. Mas a inclusão é também sinónimo de mais trabalho: melhor 

organização das aulas, planificação das actividades diferenciadas, gestão de tempo, etc. Numa 

profissão em que, como vimos anteriormente, o leque de funções desempenhadas se alargou 

consideravelmente nos últimos anos (Esteve, 1992), a inclusão dos alunos com NEE pode 

surgir como mais um factor de mal-estar docente ou, pelo contrário, pode ser encarada como 

um desafio e um objectivo a atingir pelos professores.

1.5.2 - Processo de inclusão de alunos com NEE como processo de inovação 

pedagógica

“O conceito de NEE começa a ser utilizado no final dos anos 70” (Madureira e Leite, 

2003:27). O termo NEE surge pela primeira vez especificado no Warnock Report (1978) 

como sendo aquelas que implicam por parte da Escola:

“- a disponibilização de meios especiais de acesso ao currículo;

- a elaboração de currículos especiais ou adaptados;

- e a análise crítica sobre a estrutura social e o clima emocional em que se 

processa a educação” (cit. in Madureira e Leite, 2003:28).
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As mesmas autoras sublinham que a introdução deste conceito, “(…) além de ter possibilitado 

uma visão socialmente menos estigmatizante dos problemas dos alunos, teve também 

implicações no âmbito de intervenção da Educação Especial”(p. 27).

“A educação especial visa responder a necessidades educativas especiais,

decorrentes de limitações ou incapacidades, que se manifestam de modo 

sistemático e com carácter prolongado, inerentes ao processo individual de 

aprendizagem e de participação na vivência escolar, familiar e comunitária. 

Essas limitações ou incapacidades são decorrentes de factores limitadores e 

endógenos, que podem ser agravados por factores ambientais, resultantes de 

perda ou anomalia congénita ou adquirida, ao nível das funções ou das 

estruturas do corpo, no domínio sensorial (auditivo e visual), cognitivo, 

comunicacional, incluindo ao nível da linguagem e da fala, emocional e da 

personalidade, motor e da saúde física” (Morgado, 2005:180). 

Estas condições colocam uma série de diferentes desafios aos sistemas escolares, pois 

implicarão a adequação dos ambientes familiar e comunitário, assim como a criação de 

estruturas que garantam a participação plena das pessoas com incapacidades, em todas as 

áreas da vida social.  

No sistema educativo, a motivação dos docentes constitui um dos muitos desafios a vencer 

para que venha a ser realidade a inclusão dos alunos com NEE no Ensino Regular pois exige a 

aquisição de muitas e novas competências dos professores e

“os escassos resultados escolares obtidos por alguns desses alunos e o 

significativo aumento de trabalho para o docente são factores que geram 

frustração e insegurança, sentimentos que surgem normalmente associados a 

representações negativas sobre o desempenho e sobre as possibilidades de 

evolução escolar dos alunos com NEE” (Madureira e Leite 2007:12).

Admite-se que a inclusão de alunos com NEE no Sistema Regular é uma inovação porque 

implica a “introdução de uma novidade no Sistema Educativo”, que se pretende que seja 

promotora de uma real mudança, exigindo de todos os agentes educativos um “esforço 

deliberado e conscientemente assumido, bem como uma acção persistente integrada num 

processo dinâmico, visando a melhoria pedagógica” (Cardoso, 2002:22).
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Estaremos, face a isso a admitir “a necessidade de formação para todos os agentes envolvidos 

no processo integrador, desde o próprio legislador até aos professores universitários, passando 

pelos profissionais dos diferentes níveis educativos (González, 2002:252).

O mesmo autor salienta que Zabalza identificou três níveis de competência: o da competência 

mínima (referente a qualquer profissional de educação); o de competência intermédia (inclui o 

professor especialista de Educação especial); e o superior, relacionado com o especialista em 

processos de intervenção educativa.

Reflexões sobre as modalidades de formação contínua a serem adoptadas pelo Ministério da 

Educação deverão ser programadas e deverão incluir a participação activa dos docentes e 

demais técnicos interessados na questão da inclusão dos alunos com NEE no Ensino 

Secundário. O atendimento à diversidade nas escolas ditas normais ou regulares passa 

também por diversificar a formação dispensada a todos os profissionais da comunidade 

educativa. Estas propostas formativas “(…) não são neutras, elas orientam-se por 

determinados valores, conceitos e culturas sobre a escola, os professores e a mudança”( 

Marcelo, 1994 cit. in González, 2002:242). E dependendo do perfil do professor que o sistema 

educativo deseja, deverá ser traçado um conjunto de orientações conceptuais e linhas 

orientadoras da mudança que se pretenda implementar, sem deixar de fora do processo o 

envolvimento do professor, que deverá ser o máximo possível. González sugere que se tenha 

subjacente ao plano de formação do professor do ensino regular o conceito de 

desenvolvimento profissional defendido por Marcelo-Garcia (1995), isto é, aquela formação 

do professor que “(…) valorize o seu carácter contextual, organizativo e orientado para a 

mudança”(González, 2002:251). E referindo-se a Imbernón (1994), ele também destaca a 

necessidade de haver uma evolução contínua da formação, que deverá ser desenvolvida em 

etapas: a primeira, de formação básica (formação inicial feita em Instituições); a segunda, de 

indução profissional e socialização na prática; e a terceira, de aperfeiçoamento. Nesta última, 

uma grande variedade de actividades formativas poderá ser desenvolvida: cursos, seminários, 

oficinas, cursos de curta duração sobre temas específicos, jornadas, intercâmbios entre 

colegas, etc. A formação centrada na escola como unidade básica de aprendizagem também 

poderá ser realizada, como forma de responder às necessidades decorrentes da actividade 

diária do professor, nas escolas.



24

CAPÍTULO II – CABO VERDE E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA UMA 

ESCOLA INCLUSIVA: CAMINHOS E HORIZONTES

“ A inovação não se decreta. A inovação não se impõe. A inovação não é um produto. É

um processo. Uma atitude. É uma maneira de ser e de estar na educação” (Nóvoa, 1988,

cit. in Cardoso, 2002:19).

2.1- A formação de professores em Cabo Verde

Em Cabo Verde a formação de professores atende a dois grupos – alvo, nomeadamente o dos 

professores do Ensino Básico Integrado – EBI- (do 1º ao 6º ano de escolaridade), efectivado 

pelo Instituto Pedagógico, com Escolas na Praia, Santa Catarina e Mindelo e o dos 

professores do Ensino Secundário – ES- (7º ao 12º ano de escolaridade), sob a 

responsabilidade do Instituto Superior da Educação (ISE), hoje integrado na Uni-CV.

Não poremos o enfoque sobre a formação do 1º grupo alvo, mas achamos útil referir que o 

Instituto Pedagógico tem feito uma sensibilização dos seus formandos no domínio do 

acolhimento da “Diversidade” nas escolas do Ensino Básico. 

Falar de formação de Professores do ES em Cabo Verde é referir-se inevitavelmente ao ISE. 

Herdeira da então Escola de Formação de professores do Ensino Secundário, criada pelo 

Decreto-lei nº 70 de 28 de Julho de 1979 com o objectivo único de formar professores para o 

ES, o I.S.E. tinha como atribuições:

“a) A formação inicial e contínua de professores e outros técnicos da 

Educação, nos aspectos cultural, científico, técnico e profissional;

b) A realização de actividades de investigação e desenvolvimento 

experimentais, orientados para a melhoria do ensino;

c) O intercâmbio cultural, científico e técnico com Instituições públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras, que visem objectivos semelhantes”

(ISE/GEP/Educação, 2004:4).

O Documento orientador dos Cursos deste Instituto, elaborado com base no Diagnóstico das 

Necessidades de Formação, realizado pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério 

de Educação, previa entre outros aspectos, 
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“o alargamento das áreas científicas, a reestruturação e redimensionamento dos 

Departamentos e a realização de Cursos de Graduação e Pós-Graduação e de 

especialização, sendo este último para a reconversão dos docentes excedentes 

do Sistema educativo” (2004:6).

Aquando da elaboração do citado Documento Orientador, recomendava-se a implementação 

de novos Estatutos que permitissem ao ISE uma maior autonomia administrativa, financeira e 

científica.

Em termos de formação de Professores, perspectivava-se a formação de 2203 professores do 

ES até 2009, aptos para entrarem no Sistema e cobrirem o défice existente, com excepção 

para as disciplinas de Educação Física, Física ou Química, Direito e Latim.

A integração do ISE na Universidade de Cabo Verde em 2006 criou nos seus docentes 

sentimentos contraditórios, expressos nas conversas informais que tivemos com alguns deles. 

Uns acham que houve ganhos substanciais, nomeadamente em termos de salários e 

oportunidades de desenvolvimento na carreira profissional e outros alegam que “ já nem se 

fala da formação de professores, que foi uma das prioridades do então ISE”.

Realçamos o facto de o ex -ISE ter incluído em alguns Cursos, nomeadamente Educação de 

Infância, Educação Física e Ciências da Educação, disciplinas que sensibilizem os seus 

formandos para a problemática das Necessidades Educativas Especiais.

Nos Estatutos do Pessoal Docente, Decreto Legislativo nº 2 de 2004, a formação é 

referenciada em dois capítulos, III e VII, sendo este último dedicado exclusivamente ao 

desenvolvimento profissional.

O docente é definido como “aquele que possui as qualificações profissionais adequadas para o 

exercício de funções de docência ou de ensino, com carácter permanente, sequencial e 

sistemático” (art. 3º do EPD).

Nos artigos 5º e 6º definem-se os direitos e deveres profissionais, respectivamente. Em ambos 

a formação é referenciada, sendo importante realçar que nas alíneas c) do 5º e e) do 6º é 

reforçada a ideia da necessidade de abertura e participação em experiências de inovação 

pedagógica como reforço da educação e do ensino. 
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Na alínea g) deste último artigo (dos deveres), é relembrado ao docente que deve “empenhar-

se e concluir as acções de formação em que participar” e na i) estabelece-se o dever de

“cooperar com os restantes intervenientes do processo educativo na detecção da existência de 

casos de crianças com NEE.

O capítulo III dos Estatutos determina que os Princípios Orientadores constantes da Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Lei nº 103/III/90) deverão ser respeitados na planificação, 

coordenação e avaliação global da acção formativa. 

Nos seus artigos 7º e 8º estabelece que a formação do pessoal docente compreende a 

formação inicial, que confere a qualificação profissional para o exercício da função e a 

formação contínua que visa desenvolver e qualificar o pessoal docente e promover a eficácia e 

a efectividade do sistema educativo. Prevê a regulamentação da formação do pessoal docente 

em Diploma próprio (art. 8º), mas ainda não se cumpriu o estabelecido.

Os Cursos, nomeadamente de iniciação, são geralmente criados por Portaria do Governo, por 

proposta do Ministério de Educação.

O capítulo VII, dedicado ao desenvolvimento profissional, sem no entanto o definir, prevê os 

instrumentos de evolução para docentes em regime de nomeação, nomeadamente a promoção 

(“mudança do docente de um cargo para o imediatamente superior daquele que detém dentro 

da respectiva carreira” - art. 25º) e a progressão (“mudança do docente de um escalão para o 

imediatamente superior dentro da mesma referência”- art.26º). Nos dois casos é necessário ser

verificável um conjunto de condições cumulativas, das quais se destaca a avaliação do 

desempenho satisfatório. É de se salientar que, para o caso das Promoções, é necessário 

existirem vagas. Desde 2005, ano em que, através duma Lei-Medida, foi aberto um Concurso 

destinado a todos os Servidores Públicos, que estão congelados concursos para a promoção na 

carreira docente. Tem havido promoções apenas para o pessoal dirigente. 

Está prevista a valorização do esforço do docente que contribui para a melhoria do sistema 

educativo, através de bonificações de 2 e 3 anos no tempo de serviço, para efeitos de 

progressão na carreira, a docentes que adquiram o grau de Mestre ou Doutor, 

respectivamente, nas áreas de Ciências de Educação ou em domínio directamente relacionado 

com a docência (art. 40º do EPD). Para os que adquiram Licenciatura em domínio 



27

directamente relacionado com a docência, prevê-se a mudança para a referência ao cargo para 

o qual teria ingressado com esse grau, independentemente de Concurso (art.41º do EPD).

Digno de nota é o mérito excepcional que poderá ser atribuído ao docente por se ter destacado 

por relevante desempenho na área de educação (art. 33º).

No Relatório elaborado pelo GEP do Ministério de Educação, por ocasião da participação de 

Cabo Verde na Conferência Internacional da Educação, realizada de 8 a 11de Setembro de 

2004 em Genebra, pode-se ler: 

“ Os grandes desafios do ensino secundário relacionam-se com a qualificação 

dos professores, a reorganização curricular, a melhoria da eficácia interna 

(redução das taxas de reprovação e abandono), disponibilidade de materiais 

didácticos, integração entre as saídas do ensino geral e técnico e a formação 

profissional” (GEP/EDUCAÇÂO,2004:97).

Continuam a ser desafios, apesar de “notório todo o esforço levado a cabo pelo Ministério 

tendo-se verificado um aumento de professores formados, passando de 232 em 1990/91 para 

1289 professores em 2002/03 no ensino secundário, representando um crescimento médio 

anual de 4%” (GEP/EDUCAÇÂO, 2004:85), como se pode constatar no quadro seguinte.

Quadro 2 - Evolução do corpo docente 1991- 2003 

Fonte: GEP/2004:85

1992/91 9568 364 232 63,7%
1992/92 11175 408 260 63,7%
1992/93 12143 480 305 63,5%
1993/94 13208 532 341 64,1%
1994/95 17399 609 383 62,9%
1995/96 19975 898 566 63,0%
1996/97 24926 1095 730 66,7%
1997/98 31602 1372 816 59,5%
1998/99 37197 1541 932 60,5%
1999/00 39542 1665 1029 61,8%
2000/01 44748 1886 1175 62,3%
2001/02 48055 1962 1237 63,0%
2002/03 49522 2091 1289 61,6%

TCMA 13,5% 14,4% 14,1% -0,3%

 % Professores 
com formaçãoAno lectivo Alunos

Total de 
professores

Professores 
com formação
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São escassos os estudos realizados e divulgados sobre a educação em Cabo Verde, mormente 

sobre a formação dos professores. Destacamos no nosso trabalho três desses estudos:

O primeiro, intitulado “Quotidiano e educação: fios e desafios da escola em Cabo Verde”, foi

realizado pelo Ministério da Educação de Cabo Verde e pela UNICEF (1998), junto dos 

professores do ensino básico integrado, que citamos pela importância que este subsistema tem 

na “alimentação” do secundário. Este estudo revelou avanços no nosso sistema educativo, 

mas também pôs a nú algumas dificuldades, nomeadamente as de cariz pedagógico, as que se 

prendem com a valorização da classe e ainda alguma insatisfação dos professores (67,5%) por 

terem escolhido o magistério como projecto de vida. 

Da página 68 a 76 deste Documento (de 1998) relatam-se cenas da vida escolar. Segundo os 

autores,

“as observações, as entrevistas, as fotos e o vídeo etnográfico revelam que o 

quotidiano das classes pesquisadas está perpassado por saberes, palavras de 

ordem, enunciados e relações de poder. As redes de poder existentes dentro da 

Escola, na sua maioria, se constituem em núcleos conservadores, de profunda e 

arraigada resistência às mudanças. Alguns professores (87%), assim como 

alguns responsáveis (91%), revelam isto na nostalgia dos seus discursos.” 

São os problemas destes alunos, pais e professores que, de uma forma directa ou indirecta, 

chegam ao ensino secundário.

Deste estudo, realçamos as recomendações referentes ao reconhecimento das diferenças dos 

alunos:

“ embora sabendo do esforço e dos avanços que têm sido efectivados neste 

sentido por parte do Governo e do UNICEF, este estudo chama a atenção, 

também, para a qualificação dos professores em direcção a um novo conceito 

de educação, isto é, de uma educação centrada no pensamento afirmativo da 

vida, onde as relações que se configuram dentro do espaço escolar sejam 

democráticas. Qualificação em direcção a um sólido aporte, base e 

fundamento, para que os professores possam (ou queiram) produzir eles 

mesmos novas didácticas e novas pedagogias capazes de aumentar o

aproveitamento dos alunos, reconhecendo as diferenças e as diversidades 
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existentes entre os alunos, respeitando os seus ritmos de aprendizagem” (ME-

CV/UNICEF, 1998:114).

Desconhece-se estudos desta natureza aplicados ao ensino secundário cabo-verdiano. 

O segundo estudo, da autoria de Arlindo Vieira,1 “Análise de necessidades na formação de 

professores do ensino básico integrado (EBI) em Cabo Verde – contributo para o seu estudo”-

realizado no âmbito dum mestrado, referimo-lo pela similaridade, em alguns aspectos, com o 

nosso estudo – análise de necessidades de formação de professores do ensino secundário -

apesar de, também, ter como público-alvo, o ensino básico integrado. Citamos excertos do 

artigo publicado, sob o mesmo título, na Revista Científica da Universidade de Cabo Verde 

(2006). Do estudo o autor afirma não ter obtido elementos que o permitissem “ relacionar as 

necessidades e os tipos de actividades de formação desejadas segundo o estádio da carreira 

em que os docentes se encontram” e terá ainda verificado que “ as necessidades de formação 

parecem estar relacionadas com o ambiente externo onde os professores se encontram 

inseridos” (Vieira, 2006:139).

Os entrevistados apontaram dificuldades relacionadas com as condições de trabalho (falta de 

materiais didácticos, programas desajustados, elevado número de aluno por turmas) e com a 

falta de preparação para a função docente (necessidade de formação pedagógica específica e, 

ao bom relacionamento com os colegas de profissão, com os pais dos alunos e com a 

comunidade educativa). Outro dado interessante deste estudo relaciona-se com as 

necessidades de formação dos professores em exercício profissional. Segundo os 

entrevistados (dos 165 apenas 39 pertencem ao grupo correspondente à fase inicial da carreira 

– 1 a 6 anos de experiência profissional), essas necessidades se prendem com a Pedagogia, e 

“relacionam-se com conteúdos que lhes permitam lidar com necessidades educativas especiais 

e em diagnosticar as suas dificuldades de aprendizagem. Lidar com alunos socialmente 

heterogéneos e nível de aprendizagem. (Vieira, 2006: 145). 

                                                 

1 Mestre em Ciências da Educação, Especialidade de Avaliação em Educação pela Faculdade de Psicologia 

e de Ciência de Educação da Universidade de Lisboa
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Apesar das conclusões do estudo “não serem de carácter generalizável” (Vieira, 2006:152), e 

das dificuldades não estarem incluídas no conceito de necessidade de formação utilizado pelo 

autor, é de se ter em conta que, “ a totalidade dos professores abrangidos por este estudo 

afirma estar interessado em participar em acções de formação contínua” e, segundo o mesmo 

autor,

“ parece haver pouco interesse por parte dos inquiridos em frequentar acções 

de formação contínua cujos objectivos sejam organizados para a animação 

comunitária, a análise de situações educativas, o associativismo escolar, a 

avaliação das competências dos alunos e os actuais modelos curriculares”(p.

153).

O investigador recomenda uma atenção especial a estes aspectos a quem venha a estar 

engajado na organização das futuras formações.

O terceiro estudo refere-se às necessidades de formação de professores do ensino secundário, 

elaborado pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério de Educação de Cabo Verde 

(2004), elaborado com o objectivo de perspectivar a política educativa num horizonte de 

cinco anos, sobretudo no que concerne à projecção de alunos, recursos humanos (docentes) e 

físicos (salas). Segundo o estudo,

“ ao analisar a distribuição dos professores por áreas disciplinares denota-se 

que em média 60% dos professores que leccionam as diferentes áreas 

disciplinares a nível nacional, possuem uma formação científico-pedagógica, 

destacando-se as disciplinas de Direito, Filosofia, Psicologia e Geografia com 

valores que vão desde 80-100% de professores formados. Considere-se que os 

professores de Direito e Psicologia trabalham, na maioria dos casos, em regime 

de acumulação.” (GEP/MED, 2004:6).

O Relatório elaborado para a Conferência Internacional de Educação refere que 

“A formação de Professores do Ensino Secundário é já uma tradição em Cabo 

Verde e constituiu, como referido, tarefa exclusiva do ISE, pelo menos até bem 

pouco tempo (2002/03) com a entrada do IESIG e da “Jean Piaget” na senda de 

formação de professores do ES” (GEP/EDUCAÇÃO, 2004:130). 
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Talvez por isso se desconheça no seio dos docentes a existência do Programa de formação de 

Professores para o Ensino Secundário 1997/98 a 2004/05 e do Plano Nacional das 

necessidades de formação 2005-2010, aos quais tivemos acesso através de Técnicos do 

Ministério de Educação.

O Relatório preparado para a Conferência Internacional de Educação de 2004, refere que o 

problema de formação de professores, nomeadamente, o seu figurino institucional, “foi um 

dos objectos de estudo do PROMEF, com recurso a uma instituição de consultoria do Brasil” 

e que apesar do diagnóstico feito e da apresentação de uma proposta, ficou “ longe de ter 

encontrado resposta para importantes desafios” nesse sector. O mesmo Documento revela que 

foi implementado “um teste de campo” o “Curso de acolhimento e capacitação de candidatos 

a professores do ensino básico sem formação”, e que foram desenhados e estão em 

implementação Cursos alternativos para a formação em exercício dos docentes do EBI 

(GEP/EDUCAÇÃO, 2004:100). Apresentamos a seguir o quadro ilustrativo da qualificação 

dos professores do ES, referente a 2002/2003.

Quadro 3 - Qualificação dos Professores ES 

Fonte: Relatório CIE, 2004:134

“Analisando o gráfico, verifica-se que a situação da qualificação de professores 

está ainda muito aquém do desejado, pelo que não se pode deixar de apostar na 

continuidade da formação de professores, em todas as suas modalidades”

(GEP/EDUCAÇÃO, 2004:100).

Fonte: Anuário da Educação, 2002/03 - GEP/MEVRH

Gráfico 43: Qualificação dos professores do ES por 
Concelho
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Recomenda-se naquele Documento a procura de modelos alternativos de formação, de modo a 

suprir as necessidades de qualificação de professores, sobretudo nos concelhos onde a 

situação é mais preocupante, nomeadamente São Filipe, São Domingos, Santa Cruz e Brava. 

Refere-se que de entre os concelhos com maiores necessidades, Santa Cruz apresenta o 

quadro mais grave, com apenas 37% de professores com qualificação adequada, seguido 

imediatamente por São Filipe, com 39,3%. 

“Forçoso se torna apostar numa nova filosofia de distribuição de professores 

formados e de incentivos aos mesmos de modo a colocá-los nestes concelhos, 

de forma a garantir a equidade na educação secundária. (GEP/EDUCAÇÃO,

2004:134)

O mesmo Documento refere à carência de professores em algumas áreas no ano lectivo 

2004/05, “prevendo-se uma estabilidade a partir do ano lectivo seguinte”, caso fossem 

satisfeitas naquele ano as necessidades.” Revela que estavam previstas a formação de 2203 

Professores de 2004 a 2010 e recomenda o envolvimento de todos os sectores do MEVRH na

melhoria da qualidade dos professores, por constituir uma tarefa difícil e porque pressupõe, 

nomeadamente:

“- a actualização científica e pedagógica de todos os professores em exercício,

- o Programa de Reconversão dos professores excedentários sem qualificação e

- o Programa  de Especialização  dos professores em exercício de funções, em 

áreas indispensáveis ao desenvolvimento do sistema: avaliação das 

aprendizagens, avaliação curricular, planeamento, gestão escolar, estatística, 

supervisão e acompanhamento pedagógico, técnicas e práticas de investigação” 

(GEP/EDUCAÇÃO, 2004:29).

No Congresso Internacional sobre a formação de professores nos Países Língua e Expressão 

Portuguesa, realizada na Cidade da Praia, Cabo Verde, uma equipa de investigadores 

coordenados por António Severino recomendou:

“ de preferência, a formação de docentes deve-se realizar em instância 

universitária, uma vez assegurada a integração e a colaboração entre os 

diversos centros produtores de conhecimento no interior da mesma. Nessa 
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perspectiva, entende-se que o projecto pedagógico é parte integrante do 

projecto institucional, e insere-se no projecto maior da graduação e da pós-

graduação, onde exista, nas instituições de ensino superior, implicando a 

destinação de recursos próprios para a criação, melhoria e aprimoramento das 

condições de ensino no que diz respeito à criação de monitorias, dotação de 

equipamentos, produção de material pedagógico–didáctico, bolsas de iniciação 

científica, actividades culturais, entre outras questões” (Severino, 2003: 120).

Recomendou-se ainda uma atenção especial aos Programas de formação de formadores, pelo 

que os Cursos de Pós-Graduação devem conter determinadas exigências,

“de modo a não desconsiderarem os elementos pedagógicos que devem ser 

incluídos na formação dos docentes para o Ensino Superior, uma vez que serão 

eles que estarão preparando os futuros professores, nas diversas modalidades 

de Cursos formadores de Docentes para os vários níveis do ensino”(Thomaz, 

2003:127).

Os participantes do Congresso chamaram a atenção para a questão do Plano Curricular que “é 

uma peça fundamental para análise do Curso pois traduz os conceitos essenciais subjacentes 

ao Projecto de formação e, por outro lado, ele vai construir o esqueleto das actividades 

formativas durante um apreciável número de anos” (Thomaz, 2003:127).

2.2-Evolução do atendimento aos alunos com NEE em Cabo Verde

A “ideia” de inclusão de alunos com NEE é vista de um modo geral pelos Cabo-verdianos 

como um direito a ser respeitado e desde 1993, que de algum modo mais formal, se começou 

a abrir caminhos para a Educação Especial, com a elaboração do Ante-projecto “Uma 

Abordagem para a Implementação da Educação Especial Integrada em Cabo Verde”, pela 

psicóloga A. Figueiredo, que acompanhava, na altura, as discussões sobre este assunto em 

Portugal.

No estudo sobre “As políticas para a Educação Especial Integrada em Cabo Verde: os 

processos de escolarização e profissionalização de pessoas cegas”, refere-se que 
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“ a elaboração/execução daquele Projecto foi justificada pelo facto de existir, 

na altura, um número considerável de pessoas com história de deficiência fora 

do Sistema Educacional e de se ter tomado conhecimento das recomendações 

da ONU e da UNESCO no sentido de se promover a “Educação para Todos” 

(Barbosa, 2003:184).

A estas duas justificativas é possível ainda juntar as iniciativas individuais/ particulares e 

voluntaristas que surgiram no País, na sequência das quais se cria a Equipe da Educação 

Especial a qual se responsabiliza, em parte, pela execução do referido Projecto. Barbosa 

(2003:17) acrescenta ainda que

“ a génese da EEI em Cabo Verde é vinculada a iniciativas individuais que 

culminam com a estruturação de uma equipe que, embora seus integrantes não 

tenham formação específica, propuseram-se a desenvolver acções voltadas a 

ela. Apesar de em 1993, período em que se forma esta equipe, já existir 

legislação que amparasse a EEI, do ponto de vista prático, carecia-se de 

estrutura técnico - administrativa capaz de responder às demandas por 

inclusão.”

A mesma autora refere no seu estudo que o “período de 1995/96 é tido como um dos 

momentos - chave da EEI em Cabo Verde”, pois surgem discussões sobre este tema na 

sequência da criação de algumas ONG’s, nomeadamente, ACD e ADEVIC, cujo grupo alvo 

era as pessoas portadoras de deficiência.

O Ministério de Educação de Cabo Verde organizou em 1994, as Jornadas de Reflexão sobre 

Educação Especial Integrada, nas quais se fez o diagnóstico da situação no País e se procurou 

traçar caminhos e respostas no sentido de contribuir para a busca de soluções para a inclusão. 

“No documento das Jornadas de Reflexão sobre Educação Especial Integrada

(p. 34), pode-se ler que a “equipe da EEI” constatou que:

1. Em Cabo Verde, apesar de acções isoladas conhecidas, não existe um 

atendimento qualitativo e quantitativo satisfatório;
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2. Apesar do esforço despendido por individualidades, sectores e associações, 

manifestam-se ao mesmo tempo, capacidades ocultas e a necessidade de uma 

intervenção de fundo;

3. Algumas experiências bem localizadas, embora com limitações técnico-

metodológicas, já atingiram um elevado nível de saber-fazer na matéria, muitas 

vezes circunscritos a determinados tipos de deficiência específica;

4. Observa-se a inexistência de estruturas técnico - administrativas, de pessoal 

especializado em número suficiente e de recursos necessários em geral;

5. A legislação precisa ser reformulada;

6. A pesquisa e a experimentação precisam ser incentivadas e reorientadas;

7. Há necessidade de articulação, complementação e coordenação das acções 

dos diferentes intervenientes;

8. O intercâmbio de experiências e conhecimentos é limitado senão, 

inexistente;

9. Em geral não se conjugam os esforços da área da educação com os da saúde,

trabalho, justiça e promoção social;

10. Não se dispõem de dados confiáveis sobre: o número e tipo de pessoas 

portadoras de deficiência, o número e nível de formação das 

pessoas/especialistas enfim, profissionais que labutam com estes casos, sobre a 

eficácia das acções desenvolvidas por estes profissionais isolados ou inseridos 

ou equipes de projectos, e os recursos necessários para o fenómeno reabilitação 

ou habilitação” (Barbosa, 2003:112).

Com base nestas constatações, conclui-se na altura que não havia elementos para a “fixação 

de critérios seguros de medidas a adoptar para a assumpção e responsabilização políticas, que 

estimulem o surgimento de uma política nacional integrada em matéria de atendimento aos 

deficientes.” (Barbosa, 2003:112). Sublinhe-se que em termos teórico – legais os direitos dos 

deficientes encontram-se defendidos na Constituição da República (art.75º), na Lei de Bases 

do Sistema Educativo, Lei 103/III/90 (art. 36º e 37º) e no Decreto – Lei nº 66/99 - que cria o 
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Conselho Nacional da Condição do Deficiente, Na Lei nº 122/V/2000, que estabelece as bases 

gerais da prevenção, reabilitação e integração de pessoas deficientes. 

O Plano Estratégico para a Educação reforça as medidas de Políticas do Plano Nacional de 

Educação para todos (2002) e o Programa do Governo (2006-2010) prevê o fortalecimento da 

Educação Especial com ênfase na integração escolar das crianças com NEE.

No Relatório preparado pelo GEP do Ministério da Educação para a Conferência

Internacional de Educação, realizado em 2004, reconhece-se que, apesar do quadro jurídico 

contemplar medidas legislativas apropriadas, a concretização e materialização práticas 

inclusivas continuam a ser deficitárias, por razões de vária ordem, nomeadamente a carência 

de recursos materiais, financeiros e humanos.

Até à aprovação da nova Orgânica do Ministério de Educação (Decreto Lei nº 64/2009, de 23 

de Novembro), existia a Unidade de Educação Especial que desde a sua criação desenvolveu 

acções de capacitação/sensibilização dirigidas a públicos específicos, nomeadamente 

professores, gestores e coordenadores pedagógicos e alunos do Instituto Pedagógico, com 

base em material de formação de professores produzido pela UNESCO e ainda “realizou de 

encontros de reflexão a nível nacional, para debater estratégias para a implementação da 

Educação Inclusiva no País” (GEP/EDUCAÇÃO, 2004:109).

Na nova Orgânica, esta Unidade passou a integrar a Direcção Geral do Ensino Básico e 

Secundário e é definida como “área de Educação Especial” (artigo 16º). Dentre as 

competências realçamos duas inscritas nas alíneas d) e g), pela estreita ligação à temática do 

nosso estudo:

“d) orientar e acompanhar a elaboração de Planos, Programas e Projectos na área de EE; e g) 

propor e apoiar acções que viabilizem a construção de sistemas educacionais inclusivos”( Art. 

16ºDec.Lei nº46/2009).

É importante realçar, dentre as acções constantes no Relatório de 2009 deste Sector da 

DGEBS, as de capacitação para apoio à inclusão das crianças com NEE nos jardins-de-

infância (120 monitoras) assim como nas escolas do EBI (210 professores) de alguns 

concelhos. Algumas escolas secundárias foram também contempladas, nomeadamente as da 

Brava, de São Domingos, Jorge Barbosa e Domingos Ramos, com acções de especificamente 

na área do Braille.
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Por falta de condições, nomeadamente de uma equipa para a identificação dos alunos com 

NEE, fraca articulação com outras instituições e falta de instrumentos para recolha de dados, 

não se conseguiu fazer o mapeamento, a nível das Delegações do MEES, das situações de 

crianças com NEE nas escolas.

De particular realce é a participação de Cabo Verde na Conferência Mundial sobre Educação 

Inclusiva realizada em Salamanca, Espanha, de 21 a 23 de Outubro de 2009, sob o lema 

“Voltando à Salamanca: enfrentando o desafio – direitos, retórica e situação actual”. Mais de 

75 países participaram no evento. No Relatório apresentado ao MEES, pela técnica 

participante, pode-se ler: 

“ de uma maneira geral, concluiu-se que desde Salamanca (1994), ou seja, nos

últimos 15 anos, faltaram essencialmente dois aspectos:

1. Primeiro: não se tem uma análise compartilhada das barreiras sistémicas que 

coloca a inclusão numa escala “catastrófica”; existe um vazio político de liderança 

e responsabilidade para com a Educação Inclusiva; em muitos países as crianças 

com deficiência permanecem invisíveis ao sistema educativo; as famílias não 

recebem apoios; os professores carecem de formação; a “maquinaria” de um 

sistema de Educação Inclusiva (gestão, política, planificação, financiamento, 

aplicação e supervisão) não foi estabelecida na maioria dos países;

2. Segundo: falta de parâmetros de rendimentos e indicadores de êxito dirigido a 

gestão, estruturação, financiamento, aplicação e supervisão da EPT. Considerou-se 

ainda que, até a data, a obrigação e a responsabilidade por parte dos governos, dos 

doadores e dos organismos internacionais para uma entrega/envolvimento em 

conformidade com o marco, tem sido insuficiente” (Relatório CMEI, 2009:2).

A técnica propõe a socialização/divulgação junto dos governantes/decisores políticos e dos 

agentes educativos das reflexões e decisões saídas da Conferência e da criação de mecanismos 

que permitam colocar em prática os compromissos e apelos feitos.

No Documento referente ao contributo dos técnicos de Educação Especial para o Plano de 

Actividades para 2010 do MEES, pode-se ler que os domínios prioritários continuam sendo a 

capacitação e/ou sensibilização sobre Educação Inclusiva, a criação da capacidade nacional 

para a sua efectiva implementação no país, a Regulamentação da EI, a organização e a 
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definição de responsabilidades a nível dos serviços centrais e regionais, a articulação com as 

escolas, os pais e a comunidade em geral e ainda a mobilização de recursos necessários.

Entre outras actividades, está prevista a sensibilização de docentes e responsáveis para a área 

das NEE, a realização de uma Jornada de Reflexão sobre EI (a nível nacional) e a 

consolidação dos Núcleos Locais (existem 17 no momento) e a recolha de dados sobre o 

número de alunos com NEE no 1º, 6º ano e no ES, assim como o mapeamento (a nível das 

Delegações do MEES) das situações de crianças com NEE nas escolas.

Informações recolhidas junto de uma técnica de Educação Especial, dão-nos conta que 

actualmente a DGEBS tem vinte (20) técnicos, dos quais cinco (5) trabalham directamente 

com a Educação Especial. Destes, três (3) estão na Sala de Recursos da Praia e trabalham 

mais directamente com alunos e professores, fazem acompanhamentos de casos de alunos 

com NEE, formações de professores, etc. Os outros dois (2) trabalham no Ministério, mais na 

concepção (trabalho mais técnico).

Foram criadas três (3) Salas de Recursos (Praia, Mindelo e Sal) e existe a previsão de se criar 

mais uma no Fogo, segundo a mesma técnica.

Questionada sobre o número de casos de alunos com NEE que foi identificado e é 

acompanhado pela DGEBS, a técnica de EE do MEES afirmou que “os Instrumentos do GEP 

não permitem recolher estas informações e, portanto, a nível do Ministério não se tem ainda 

uma Base de Dados sobre alunos com NEE”.

Segundo o técnico do MEES, afecto à Sala de Recursos da Praia e Presidente da ADEVIC, “ 

não existem dados fiáveis quanto ao número de alunos com NEE, em idade escolar (devido à 

inexistência de um sistema fiável de recolha). Estima-se que no ano lectivo 2008/09 foram 

identificados 1010 casos, sendo 958 no EBI e 52 no ES.” Não têm dados quanto ao sucesso 

ou não desses alunos. “Geralmente a maioria no EBI transita, não por ter adquirido 

competências, mas porque estão «apegados» aos seus professores. No ES, a maioria é invisual 

e é acompanhada por técnicos de Educação Especial e têm tido algum sucesso”.

MJ confessou-nos que a desistência das aulas dos alunos com NEE tem sido notória e deve-se 

fundamentalmente: -à falta de apoio das famílias, associada à desorganização/desestruturação 

da mesma, por exemplo no caso das crianças cegas; - à falta de interesse do próprio aluno no 
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ensino aprendizagem e que, por sua vez, não encontra incentivo na família; - ao sentimento de 

não estar a aprender nada em termos de escrita e leitura; - à falta de condições da escola para 

responder a outros interesses do aluno, por exemplo, aprender música ou ainda por não ter 

Currículo diferenciado para alunos com diferentes ritmos de aprendizagem. E porque, 

segundo o mesmo técnico, “estamos numa fase de organização e não se consegue dar resposta 

às situações mais graves de deficiência, nomeadamente surdez, atraso no desenvolvimento 

cognitivo, problemas de aprendizagem, entre outros”. 

É notório o trabalho abnegado e persistente desenvolvido pelas ONG’s , nomeadamente, 

ADEVIC, ACD, AADICD, ACARINHAR entre outras. 

A adesão aos Princípios da Educação Inclusiva em Cabo Verde implica adaptações nas 

escolas, a atribuição de novos papéis aos professores e o desenvolvimento de atitudes de 

aceitação e de respeito face à diferença. No entanto, existe algum sucesso de integração de 

pessoas com história de deficiência, mas muito se tem ainda a fazer. As atitudes dos 

professores e da própria sociedade são fundamentais para a realização das reformas que se 

projectam. Sem o incondicional apoio do professor, as disposições legais não passarão de 

“letra morta”. A formação dos docentes implicará alguns reajustamentos no Sistema 

Educativo e acredita-se que o papel dos Mestres em Educação Especial, formados no actual 

Curso, promovido pela Uni-CV e Escola Superior de Educação de Lisboa, será, sem dúvida,

muito importante. 
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CAPÍTULO III- METODOLOGIA DE ESTUDO

“A investigação das crenças dos professores é uma “avenida”necessária e válida na pesquisa 

educacional” (Pajares, 1992, cit. in Teixeira, 2004: 113).

3.1- Definição do problema e das questões de investigação

Cabo Verde é um pequeno País insular cuja população residente ronda os 508 633 habitantes, 

segundo as projecções actuais do INE. Santiago, ilha onde se centra o nosso estudo, acolhe 

289 087 habitantes (INE, 2008). A População Estudantil do ES em 2008/092 na ilha foi de 32 

290 alunos, 60,7% do total nacional (GEP/ME, 2009).

A Educação constituiu sempre uma prioridade dos sucessivos Governos, a partir da 

Independência do País em 1975. É notável também a crescente sensibilidade da Comunidade 

Educativa e da Sociedade em geral, no que concerne ao direito de todos à educação. A 

Educação promove sem dúvidas a melhoria da qualidade de vida de qualquer indivíduo, 

permitindo-lhe não só ter ferramentas para aceder à informação como também desenvolver 

diversas competências e ter uma maior compreensão do mundo que o rodeia. A Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994:19) apela a todos os Governos “que apoiem o desenvolvimento 

da Educação de alunos com NEE3, como parte integrante de todos os Programas Educativos”. 

Cabo Verde aderiu aos Princípios da Educação Inclusiva e no Programa de Governo (2006-

2011:42) pode-se ler que “ o fortalecimento da educação especial com ênfase na integração 

escolar das crianças com NEE”, refira-se, em todos os subsistemas educativos, é uma das 

prioridades. No entanto, no Plano Estratégico para a Educação (2003-2013) não 

descortinamos nenhuma referência a esta vertente, nem na definição da missão nem nas 

“linhas de orientação estratégica” (PEE, 2003:12). Dado que a Escola Inclusiva tem as suas 

exigências e implicações, e num momento em que alguns passos significativos têm sido dados

em relação à inclusão dos alunos com NEE no EBI4, convém reflectir a continuidade do 

                                                 

2 Dados de Cabo Verde: 2 646 Professores e 53 181 Estudantes

3Aqueles que, “por motivo de anomalia, congénita ou adquirida, se encontra em situação de desvantagem para o 
exercício de actividades consideradas normais em virtude da diminuição das suas capacidades físicas e 
intelectuais”( alínea a), art. 4º da Lei 122/V/2000, de 12 de Junho)

4 Ensino Básico Integrado: Subsistema que corresponde ao 1º nível de educação escolar, ministrado em regime 
de monodocência e tem a duração de 6 anos.
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estudo dos mesmos no ES5. Questionamos até que ponto os professores deste Subsistema,

estarão preparados para fazer face aos novos desafios que lhes são propostos. É que, para tal,

eles terão que estar aptos, isto é, munidos de ferramentas que lhes permitam ultrapassar os 

obstáculos, mormente no âmbito pedagógico. A obtenção desses instrumentos só é possível 

quando o professor aposta na sua formação.

O Programa do Governo prevê “ o reforço e a consolidação das estruturas e diversificação das 

ofertas formativas do pessoal docente, visando a erradicação da não qualificação de 

professores, bem como a melhoria do acompanhamento pedagógico” (PG, 2003:42). 

Se por um lado, a inexistência de um Plano Nacional de Formação de Professores para a 

inclusão poderá não constituir um elemento desmotivador para a adesão dos mesmos ao 

movimento “Escola Inclusiva”, por outro, outros factores, nomeadamente o clima da Escola, 

as condições de trabalho e a própria personalidade do Professor poderão constituir-se 

impeditivos no “abraçar esta causa”. É para compreender a influência destes 

pressupostos/factores e das repercussões dos mesmos no desenvolvimento pessoal e 

profissional do Professor, que nos propusemos analisar as percepções e as necessidades 

formativas dos professores do ES em relação à inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas 

regulares. 

O estudo pretende responder à seguinte pergunta de partida: 

Quais as necessidades de formação contínua percepcionadas pelos professores do Ensino 

Secundário e por responsáveis da educação e formação, para dar resposta aos alunos com 

NEE nas Escolas Inclusivas, em Cabo Verde?

Neste estudo, recorremos à definição de necessidades de formação de professores proposta 

por Mesa et al. (1990: 178): “o conjunto de preocupações, desejos, carências e problemas 

sentidos ou percepcionados pelos professores no desenvolvimento do processo pedagógico”.

                                                 

5 Ensino Secundário - Subsistema de educação escolar ministrado em Escolas de carácter geral, técnico ou 
polivalente. Prepara o indivíduo para a continuação dos estudos ou a integração na vida activa. Tem a duração de 
6 anos.
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A partir desta definição, é possível decompor a pergunta de partida em questões orientadoras 

do estudo:

- quais são as preocupações dos professores e dos responsáveis face à inclusão dos alunos 

com NEE?

- quais são os principais problemas que os professores sentem quando leccionam em turmas 

inclusivas?

- quais são as carências formativas explicitadas pelos professores e pelos responsáveis, face à 

inclusão de alunos com NEE?

- quais são os desejos dos professores e dos responsáveis, relativamente à formação para a 

inclusão?

Em função deste norte definido e aliado à revisão bibliográfica que fizemos, surgiram-nos 

outras questões específicas:

- Em que medida a actual formação de Professores dá resposta às reais necessidades da escola 

inclusiva? 

-Que contributo a formação contínua dos professores poderá dar neste novo cenário que se 

desenha?

Definimos como objectivos do estudo:

- Conhecer a opinião dos professores sobre a heterogeneidade das turmas e sobre a inclusão;

- Identificar as preocupações e problemas sentidos pelos professores na prática pedagógica em 

turmas inclusivas;

- Conhecer o papel que os professores atribuem à formação contínua e o grau de motivação 

para participar na formação;

- Conhecer as carências e os desejos dos professores relativamente à formação contínua; 

- Recolher sugestões sobre os processos formativos mais adequados para a concretização da 

escola inclusiva; e
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- Conhecer a opinião de alguns responsáveis pela educação e formação sobre a Escola 

Inclusiva e sobre as necessidades de formação dos professores em exercício.

3.2- Plano do Estudo

O presente estudo é de natureza qualitativa, orientado para a descoberta do real a partir da 

perspectiva dos sujeitos, procurando obter-se informação tão rica e aprofundada quanto 

possível (Carmo e Ferreira, 2008). 

O estudo tem um carácter descritivo e exploratório, uma vez que pretende compreender e 

explicar a situação actual, respondendo às questões orientadoras anteriormente colocadas 

(Quiwy e Van Campenhoudt, 1992; Carmo e Ferreira, 2008). 

Para concretizarmos o que nos propusemos compreender, elaborámos um Plano de trabalho 

que incluiu, numa primeira etapa, contactos informais com um conjunto diversificado de 

responsáveis pela Educação e da Formação de Professores em Cabo Verde, nomeadamente 

ex-Coordenadores de Cursos e ex-Chefes de Departamentos do então Instituto Superior de 

Educação, Técnicos do Gabinete de Estudos e Planeamento, da Direcção do Ensino Técnico e 

do Sector de Educação Especial do MEES. Com estes contactos, pretendíamos conhecer a 

realidade da formação inicial e contínua de professores do ensino secundário em Cabo Verde 

e as orientações ao nível da inclusão de alunos com NEE neste nível de ensino. 

Estes contactos informais constituíram, pois, um processo exploratório que nos permitiu 

fundamentar a posterior elaboração do guião da entrevista ao professor.

Numa segunda etapa, realizámos entrevistas aos professores, cujos objectivos podem ser 

conhecidos no guião de entrevista (Quadro 7). Na sequência do cumprimento desta etapa, 

surgiu a necessidade de complementar e clarificar algumas informações colhidas das 

entrevistas aos professores. Delineámos, assim, uma 3ª etapa, elaborando um outro guião e 

entrevistamos responsáveis pela Revisão Curricular do MEES e da formação dos Professores 

do Ensino Secundário da Universidade de Cabo Verde. Os objectivos dessas entrevistas 

podem ser conhecidos no guião de entrevista (Quadro 8).
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Construímos, assim, um plano de estudo aberto, como é característico dos planos qualitativos, 

no qual os resultados de cada etapa constituíram a base para a realização da etapa seguinte, 

podendo ser sintetizado no esquema que apresentamos em seguida. 

Quadro 4 - Plano do estudo

3.3- Caracterização dos Participantes

Ao nível da realização das entrevistas (etapas 2 e 3), participaram directamente neste estudo

duas (2) dirigentes da educação e formação de professores e oito (8) Professores. Trata-se de 

uma amostra de conveniência (Carmo e Ferreira, 2008) que, no caso dos professores, teve 

como critérios de selecção: 1) Professores que leccionam em zonas geográficas diversificadas 

(diferentes concelhos, várias escolas, meios diferentes); 2) Professores com experiência de 

leccionação em turmas com alunos com necessidades educativas especiais; 3) Professores das 

áreas de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências da Natureza (dada à importância das 

mesmas) e a área das expressões, por ser esta a que geralmente as crianças e os 

adolescentes/jovens com NEE dão maior preferência. Assim, escolhemos 8 professores que 

leccionam em quatro (4) Concelhos e sete (7) Escolas, sendo quatro da zona urbana (Escolas 

Secundárias Cónego Jacinto, Domingos Ramos, Manuel Lopes e Cesaltina Ramos) e três da 

rural (Fulgêncio Tavares- S. Domingos, Tarrafal e a Escola Técnica G. Duque Henri - Santa 

Catarina). Estas 7 Escolas têm 631 professores, o que corresponde a 23,8% e 41,2% do 

número total de Professores a nível nacional e de Santiago6, respectivamente. Procurámos, 

                                                 

62008/09- Nº de Docentes do ES em CV: 2646 dos quais 1530 nas escolas da Ilha de Santiago.

                                                                          

1ª etapa: conhecer o 
contexto, como base 
para elaboração do 
guião da entrevista.

Contactos informais 
com responsáveis pela 
educação e formação 
em CV.

2ª etapa: identificar 
necessidades de 
formação dos prof.s e 
saber o papel 
atribuído à formação.

Entrevistas a prof.s do 
Ensino Secundário.

3ª etapa: esclarecer 
aspectos decorrentes 
das entrevistas aos 
prof.s do Ens. Sec.

Entrevistas a 2 
responsáveis actuais da 
educação e formação. 
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assim, seleccionar professores de diferentes áreas, de diferentes escolas e de diferentes 

concelhos, de forma a recolher um leque diversificado de opiniões. Apesar disso, os 

professores inquiridos neste estudo constituem, como referimos antes, uma amostra de 

conveniência, não tendo existido preocupações de representatividade.

Como pode ser verificado no Quadro 5, dos 8 (oito) entrevistados, quatro (4) são do sexo 

feminino.

Quadro 5 - Caracterização dos sujeitos participantes no estudo (professores)

Entrevistado Género Ida
de

Concelho em 
que trabalha

Ano de 
esc.lec.

Habilitação 
Académica

Área de 
formação

Exper.
Profis. 

Vínculo 
profissional

E1 M 47 Urbano 
(Várzea
-Praia)

2º e 3º 
Ciclos7

Licenciatura Bach.Literaturas 
Port. e Africana 
de Expr. Portug;  
Lic.Ciências da 

Educação

26 
Anos

Contrato 
definitivo

E2 F 27 Rural (Santa 
Catarina)

2º 
Ciclo

Licenciatura Biologia 8 3 
Anos

Contrato 
temporário

E3 M 48 Urbano 
(Várzea –

Praia)

2º 
Ciclo

Bacharelato Construção civil 
Práticas 

Pedagógicas 9

23 
Anos

Contrato 
temporário

E4 M 45 Rural 
(Tarrafal)

2º 
Ciclo

Licenciatura Biologia 24 
Anos

Contrato 
definitivo

E5 F 34 Rural 
(S.Domingos)

2º 
Ciclo

Licenciatura Línguas e 
Literaturas 
Modernas *

7 
Anos

Contrato 
temporário

E6 M 40 Urbano 
(A.S.A -Praia)

2º e 3º 
Ciclos

Bacharelato Educação Física
*

20 
Anos

Contrato 
definitivo

E7 F 35 Urbano 
(Calabaceira-

Praia

2º e 3º 
Ciclos

Licenciatura Biologia 4 
Anos

Contrato 
definitivo

E8 F 44 Urbano (Platô-
Praia

1º e 2º 
Ciclos

Licenciatura Matemática * 25 
Anos

Contrato 
definitivo

                                                 

7
1º Ciclo - 7º e 8º anos de escolaridade; 2º Ciclo – 9º e 10º anos de escolaridade; 3º Ciclo – 11º e 12º anos de escolaridade

8Com alguma formação em Educação Especial básica, idem para E5,E6 e E8 

9
Professor de Desenho e Educação Visual e Tecnológica
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Podemos constatar que a idade dos professores varia entre os 27 e 48 anos, sendo a média de 

idades de 40 anos. 

Os anos de serviço variam entre 3 e os 26, sendo a média de 16,5 anos. Parece existir uma 

relação entre as idades dos professores e os anos de serviço, uma vez que, quanto mais anos 

de idade dos professores, é maior o número de anos de serviço docente.

Quanto à formação profissional de base, a maioria (6) possui Licenciatura num ramo de 

Ensino (Línguas, Biologia, Matemática), sendo apenas dois os que têm Bacharelato (Desenho 

Técnico e Educação Física). Estes últimos têm mais de 20 anos de experiência profissional.

É de se realçar que 62,5% dos professores entrevistados tem mais de 20 anos de experiência 

profissional como docente. Destes docentes, 50% afirma ter alguma formação básica em 

Educação Especial: E2 (não especificou a área), E5 (língua gestual e outras que não 

especificou), E6 (treinamento de deficientes) e E8 (deficiências visuais). Informaram ter 

procurado mais informações ou formações sobre as NEE por “terem alguma sensibilidade” 

(E5 e E8) ou gostarem de ajudar (E6). É relevante o entusiasmo de E1, que apesar de não ter 

tido oportunidade de formação nessa área, já trabalhou com alunos deficientes visuais nas 

escolas secundárias privadas e garante que “ a experiência foi muito gratificante”.

Dos entrevistados, apenas três (3) têm contrato temporário, que é explicado num dos casos -

(E3) - pelo facto do mesmo exercer outra profissão – Desenhador -, noutro caso (E5) pelo 

facto de ter outra nacionalidade e de só há pouco tempo ter optado pela fixação de residência 

em Cabo Verde e no terceiro caso (E2), por ter apenas três anos de experiência e aguardar 

ainda a contratação definitiva.

A maioria trabalha com o 2º Ciclo (9º e 10º anos de escolaridade) mas quase a totalidade dos 

entrevistados já trabalhou com os três Ciclos (excepção para E2).

Quanto às duas dirigentes da educação e formação, pode-se constatar pelo Quadro 6 que  

possuem considerável experiência profissional em termos de serviço prestado em prol da 

educação em Cabo Verde.
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Quadro 6 - Caracterização dos sujeitos participantes no estudo (dirigentes da 

educação e formação de professores)

Entrevistado Género Idade Hab. Académica Área de Formação Anos de experiência
RFPS F 42 Doutoramento Ciências da Educação, 

Avaliação de Políticas 
educativas

16 Anos

RURC F 69 Licenciatura -Filologia Romântica,
Ciências pedagógicas
(Complemento)

45 Anos

Acrescenta-se que ambas já estiveram envolvidas na docência e na direcção de Projectos e 

Serviços com algum impacto no desenvolvimento da educação em Cabo Verde.

3.4- Metodologia de recolha e tratamento de dados

Para a recolha de dados optamos pela entrevista semi-directiva e, para o tratamento de dados, 

recorremos à técnica da análise de conteúdo (Bardin, 2008).

3.4.1- Entrevistas 

Esta técnica de recolha de dados consiste numa interacção entre o entrevistador e o 

entrevistado, durante a qual é abordado um tema, com o objectivo de produzir conhecimento a 

partir da vivência dos entrevistados. “É adequada à revelação de sentimentos, à determinação 

de causas e à descoberta de possíveis soluções” (Rodrigues e Esteves, 1993:34). Assim 

justifica-se a nossa opção por esta técnica de recolha de dados, uma vez que favorece a 

recolha de informação de acordo com o tipo de objectivos anteriormente enunciados. O 

sucesso da utilização desta técnica depende, em parte, da forma como as questões são 

elaboradas e da capacidade da condução da entrevista por parte do entrevistador (Quivy e 

Campenoudt, 2005). Estrela et al. (1999:31) evidenciam a preferência manifestada por 

Rousson e Boudineau (1981) quanto a esta técnica no que se refere à identificação de 

necessidades de formação, sublinhando que “facilita a livre e espontânea expressão de 

sentimentos e desejos”, dado que “nem sempre as necessidades são conscientes e manifestas 

(…)”. Optamos pela entrevista semi-directiva pois apesar das suas limitações, 

“são adaptáveis, holísticas, de processamento imediato (reformulando 

perguntas ou fazendo outras para testar interpretações de afirmações), de 
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clarificação mediata possível (através do “feed-back” dado ao entrevistado) e 

de exploração de respostas atípicas (ignoradas pela maior parte dos outros 

instrumentos de recolha de dados)” (Lemos, 1993 cit. In Leite, 1997:128) 

Os guiões das entrevistas são apresentados nos quadros 7 e 8. 

Como se pode ver, o primeiro está organizado em 5 blocos temáticos: O primeiro bloco 

corresponde à legitimação da entrevista. Os restantes quatro blocos temáticos apoiam-se à 

definição de Mesa et al. (1990: 187), de necessidades de formação de professores “o conjunto 

de preocupações, desejos, carências e problemas sentidos ou percepcionados pelos 

professores no desenvolvimento do processo pedagógico”. Para cada um dos blocos 

temáticos, definiram-se objectivos da recolha de dados a efectuar. Relativamente a cada 

objectivo, explicitou-se, em seguida, aquilo que se queria perguntar. As perguntas não foram 

formuladas em discurso directo, optando-se antes pela explicitação do conteúdo da questão a 

colocar ao entrevistado. Este formulário de questões é sugerido por vários autores como a 

forma mais adequada para o guião da entrevista semi-directiva, uma vez que permite formular 

a pergunta durante a própria interacção, de acordo com o tipo de entrevistado e as respostas 

anteriores (Estrela, 1994). Procedimento semelhante foi utilizado para elaborar o segundo 

guião. A seguir apresentamos os dois guiões de entrevista.
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Quadro 7 - Guião de entrevista semi-estruturada aos professores

TEMA: Receptividade dos Professores do Ensino Secundário à inclusão de alunos com 

NEE e necessidades de formação decorrentes 

Blocos Objectivos Para um formulário de questões Notas
1.Legitimação da 
entrevista

Dar a conhecer os 
objectivos do estudo
Garantir a 
confidencialidade e 
anonimato

Explicitar os objectivos da entrevista 
e o trabalho em que esta se insere
Referir que todas as informações 
recolhidas são confidenciais e 
anónimas

2. Preocupações 
do (a) professor 
(a) face à 
inclusão de 
alunos com 
necessidades 
educativas 
especiais (NEE)

Conhecer a opinião do 
professor sobre a 
heterogeneidade das 
turmas 

Pedir que explicite o que entende por 
“diversidade de alunos”
Perguntar que preocupações tem 
relativamente a essa diversidade de 
alunos que hoje chega ao Ensino 
Secundário

Conhecer a opinião do 
professor sobre a 
inclusão

Pedir que explicite a significação que 
dá ao termo “inclusão”
Perguntar se concorda com a inclusão 
de alunos com NEE nas turmas 
regulares

3. Dificuldades 
do professor face 
à inclusão

Identificar os problemas 
sentidos na prática 
pedagógica

Pedir que refira a algumas 
dificuldades concretas, no âmbito 
pedagógico, encontradas na sua 
prática docente, decorrentes da 
inclusão

Pedir que indique 
primeiro as que 
tem maior 
dificuldade em 
resolver.

Caracterizar as formas 
de resolução dos 
problemas da prática 
pedagógica

Perguntar como reage perante uma 
situação real de dificuldade, resultante 
da inclusão

Por ex., se pensa 
rápido e resolve no 
momento; se
adia a resposta e 
procura ajuda 
(colegas, director 
da Escola, 
Internet…);
se ignora, porque 
não prejudica a 
aula;

Identificar os problemas 
sentidos na cooperação 
com outros agentes 
educativos

Perguntar sobre as dificuldades 
sentidas no trabalho cooperativo com 
outros agentes educativos, 
nomeadamente, família, colegas, 
direcção da escola.
Inquirir sobre os factores que dão 
origem a essas dificuldades
Pedir que clarifique com exemplos de 
situações que vive geralmente na 
turma/escola.

Pedir que justifique

Por ex, 
Características 
pessoais, 
formação…
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Conhecer a opinião do 
entrevistado sobre a 
necessidade de 
professores de EE

Averiguar se, na opinião do 
entrevistado, a existência de um 
professor com formação especializada 
em Educação Especial resolveria, 
pelo menos em parte, as dificuldades 
em lidar com as dificuldades que 
advêm da diversidade na turma

4. Carências 
formativas

Conhecer o papel que o 
entrevistado atribui à 
formação contínua

Perguntar a opinião do entrevistado 
sobre as novas competências exigidas 
para a prática pedagógica numa 
escola que se quer mais inclusiva
Perguntar se acha que a formação 
contínua dos professores pode 
contribuir para o desempenho dos 
novos papeis que o sistema educativo 
atribui aos professores

Conhecer o grau de 
motivação do 
entrevistado para a 
formação

Inquirir sobre a disponibilidade do 
entrevistado para participar numa 
formação que permita lidar com as 
dificuldades decorrentes da inclusão

5.Expectativas de 
formação

Conhecer os desejos dos 
entrevistados 
relativamente à 
formação contínua

Pedir ao entrevistado que mencione o 
(s) tipo (s) de formação que deseja 
fazer para adquirir novas 
competências necessárias à inclusão 

Pedir que refira a 
modalidades: onde, 
quando, duração, 
organizado por 
quem, perfil do 
participante e do 
formador…

Recolher sugestões 
sobre as estratégias 
formativas mais 
adequadas

Perguntar que estratégias podem ser 
utilizadas para mobilizar os docentes 
para a formação, como forma de 
melhor responder à diversidade no 
Ensino Secundário.

No decurso das entrevistas aos professores apercebemo-nos que seria necessário acrescentar 

mais uma pergunta no final do Bloco 5. De facto, face às respostas dos entrevistados, tornou-

se necessário determinar a disponibilidade destes para aderir à formação.

Realizamos as entrevistas em Março de 2009 aos oito (8) professores identificados em sete (7) 

Escolas Secundárias, sendo três (3) de Concelhos do Interior de Santiago. Porque os 

Professores de duas das Escolas do Interior residem na Cidade da Praia, apenas tivemos que 

nos deslocar à Vila do Tarrafal, situada a cerca de 70 km da Cidade da Praia.

Todas as entrevistas foram individuais, durante as quais deixamos o entrevistado exprimir 

livremente as suas opiniões. Este aspecto é muito importante pois permite obter uma grande 

quantidade de informação, o que facilita, segundo Bauer e Gaskell (2002), a compreensão do 

tema em estudo.
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Antes de cada entrevista apresentamos os nossos propósitos aos entrevistados e garantimos 

manter o anonimato e o sigilo quanto às informações fornecidas durante a mesma. 

Codificamos os entrevistados – professores - em E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7 e E8.

A maioria das entrevistas foi feita em ambiente escolar - Sala de Professores - nas folgas de 

horário dos mesmos. Utilizamos um pequeno gravador áudio para facilitar a recolha de 

informações e para “ajuda à memória” na realização da análise (Bauer e Gaskell, 2002:82).

Durante a entrevista, procurámos estabelecer as condições de reflexão com os professores 

sobre a sua situação actual, os desafios que eles vivem no dia-a-dia, ajudá-los a tomar 

consciência não só das suas fragilidades mas também das situações ideais desejadas por eles. 

Para a entrevista às responsáveis da educação e formação de Professores foi elaborado um 

outro guião (quadro a seguir).

Não tivemos quaisquer problemas, mormente sonoros, durante a transcrição das mesmas. É 

que foram tomadas previamente as devidas precauções e se fizeram pequenos testes em 

relação à tonalidade de voz de cada entrevistado. 

Todas as entrevistas foram feitas em Português e foram transcritas tal com foram 

recepcionadas pelo gravador áudio. Um exemplo de transcrição de entrevista pode ser 

consultado no anexo nº I.

Tomamos algumas notas no decorrer da entrevista, sobretudo relativas à postura do 

entrevistado.
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Quadro 8 - Guião de entrevista semi-estruturada a dirigentes da educação e 

formação de professores em Cabo Verde

TEMA: Plano Nacional de Formação de Professores do Ensino Secundário

Blocos Temáticos Objectivos Para um formulário de questões Notas
1.Legitimação da 
entrevista

Dar a conhecer os 
objectivos do estudo
Garantir a 
confidencialidade e 
anonimato

Explicitar os objectivos da entrevista 
e o trabalho em que esta se insere
Referir que todas as informações 
recolhidas são confidenciais e 
anónimas

2. Plano Nacional 
de Formação de 
Professores do 
Ensino 
Secundário

Conhecer a opinião do 
Dirigente sobre a 
existência de um Plano 
Nacional de Formação 
de Professores do 
Ensino Secundário.

-Pedir que refira se tem conhecimento 
do conhecimento da existência de um 
Plano Nacional de Formação de 
Professores. 

-Perguntar como é organizada a 
Formação de Professores do E.S. no 
País

Para Uni-CV: Que 
Cursos? Que 
modalidades?

3.Expectativas 
em relação à  
Formação de 
Professores

Conhecer a opinião do 
entrevistado sobre a 
necessidade de se 
elaborar um Plano de 
Formação dos 
Professores do Ensino 
Secundário 

Recolher opiniões sobre 
o papel da formação na 
resposta aos problemas 
decorrentes da inclusão 
de alunos com NEE no 
ES

- Conhecer a opinião do entrevistado 
quanto à elaboração dum Plano de 
Formação de Professores do Ensino 
Secundário na sequência da Revisão 
Curricular.

Perguntar se no âmbito da Revisão 
Curricular será elaborado um Plano 
para responder aos desafios da 
inclusão dos alunos com NEE nas 
turmas regulares

Uni-CV: Quem 
elabora? Quem 
executa? Quem 
avalia?

Conhecer a opinião do 
entrevistado sobre a 
necessidade de 
formação de professores 
de Educação Especial

Averiguar se, na opinião do 
entrevistado, a existência de um 
professor com formação especializada 
em Educação Especial resolveria, 
pelo menos em parte, as dificuldades 
em lidar com as dificuldades que 
advêm da diversidade na turma

Uni-CV. Está 
prevista a formação 
do Professor de 
EE?
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3.4.2- Análise de Conteúdo

Actualmente, designa-se por análise de conteúdo “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens” (Bardin, 2008:44).

Segundo Leite (1997) duas questões estão associadas à esta metodologia:

A primeira está associada ao próprio conceito de análise de conteúdo (ter em conta o conteúdo 

manifesto ou proceder a influências). Bardin refere-se a ela como algo associado à história. 

Isto é, nas primeiras décadas da sua utilização, esta metodologia era tida como “descrição 

objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo do manifesto da comunicação” e depois 

(anos 60), como “interpretação controlada” dos conteúdos, isto é, a atenção foca-se nas 

inferências.

A segunda, relacionada com o tipo de procedimentos que podem ser fechados (analisar a 

partir de um quadro empírico ou teórico e /ou de hipóteses/questões previamente formuladas) 

ou abertos (construir um quadro de análise a partir das características do conteúdo dos textos, 

definindo semelhanças, diferenças e transformações depois interpretadas de modo a 

caracterizar os comportamentos observados) (Ghiglione e Matalon, 1993,cit. in: Leite 

1997:137). O tratamento de dados através da análise de conteúdo “oferece a possibilidade de 

tratar de forma metódica informações e testemunhos que apresentem um certo grau de 

profundidade e de complexidade (…)”( Quivy e Campenhoudt,2005:227).

A análise de conteúdo efectuada enquadra-se nos procedimentos abertos (Bardin, 2008), uma 

vez que, apesar de termos como base os blocos temáticos do guião da entrevista, todo o 

restante processo de categorização foi realizado a partir da categorização dos dados. 

Assim, após a transcrição de cada entrevista, realizámos uma leitura flutuante (Bardin, 2008), 

com o objectivo de compreender o sentido global do texto e colocar hipóteses de 

categorização.

Como unidade de contexto (aquelas que permitem não perder de vista o significado global do 

texto), considerámos a entrevista completa (Bardin, 2008).
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Em seguida, recortámos o discurso do entrevistado em unidades de registo. Entendemos por 

unidade de registo as frases ou partes de uma frase que contivessem sentido próprio. As 

unidades de registo são, assim, fragmentos das respostas do entrevistado com sentido 

autónomo para o objectivo da investigação (Estrela, 1994). Estas unidades de registo foram 

depois transformadas em indicadores. Estes indicadores são constituídos por pequenas frases 

ou expressões que parafraseiam a unidade de registo de forma mais simples, reduzindo-a à

ideia central. O uso de indicadores permite comparar e agrupar várias unidades de registo, do 

mesmo ou de vários entrevistados e favorece os processos de quantificação e a posterior 

leitura dos resultados (Leite, 1997).

Agrupámos depois os indicadores em subcategorias, categorias e temas, que por sua vez 

foram inseridos nos blocos temáticos pré-definidos no guião da entrevista. A categorização, 

isto é, o processo de criação de categorias e subcategorias corresponde a “ uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente 

por reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente definidos” 

(Bardin, 2008: 145). Neste processo de criação de categorias e subcategorias, tivemos em 

consideração as características apontadas por Bardin (2008) como essenciais na 

categorização: homogeneidade (coerência interna do tipo de categorias e subcategorias

criadas), exaustividade (enquadrando todos os indicadores), exclusão mútua (cada indicador 

apenas pode ser inserido numa subcategoria, e cada subcategoria apenas pode ser inserida 

numa categoria) e pertinência para os objectivos do estudo. Finalmente, como unidade de

enumeração, utilizou-se a unidade de registo. Assim, no final da análise de conteúdo, é 

possível saber quantas vezes os entrevistados referiram determinada ideia, o que nos permite 

fazer uma análise dos dados mais consistente. Obtivemos, assim, a análise de conteúdo,

relativa às entrevistas aos professores do ensino secundário. Como se pode verificar, existem 

4 blocos temáticos que correspondem aos blocos do guião da entrevista. Os temas, categorias, 

subcategorias e indicadores serão apresentados no capítulo seguinte.

A análise de conteúdo das entrevistas aos dois responsáveis da educação e formação tem 

apenas categorias, subcategorias e indicadores. Com efeito, uma vez que o guião desta 

entrevista era mais restrito e que o corpus desta análise era bastante menos extenso que o das 

entrevistas aos professores, não houve a necessidade de criar blocos temáticos e temas mais 

abrangentes (ver quadro no capítulo seguinte).
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CAPÍTULO IV- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste Capítulo, apresentamos e discutimos os resultados dos contactos informais com alguns 

responsáveis educativos (ex-responsáveis pela formação dos Professores do Ensino 

Secundário do ex-ISE e técnicos de algumas direcções do MEES), os resultados da análise das 

entrevistas realizadas aos oito professores do ES e os resultados da análise das entrevistas a 

responsáveis da educação e formação de professores em Cabo Verde. 

4.1-Resultados dos contactos informais com ex-responsáveis pela formação de 

professores do ensino secundário e técnicos do MEES

Na primeira etapa do nosso trabalho realizamos contactos informais com um conjunto 

diversificado de entidades com responsabilidades a nível da educação e da formação de 

Professores em Cabo Verde com o objectivo de obter dados que nos permitissem conhecer 

melhor a realidade da formação inicial e contínua de professores do Ensino Secundário em 

Cabo Verde e as orientações ao nível da inclusão de alunos com NEE neste nível de ensino. 

Como referimos no capítulo III, estes contactos informais tiveram um carácter exploratório e 

forneceram as bases para a elaboração do guião da entrevista aos professores do Ensino 

Secundário.

Atendendo a que a formação de professores do Ensino Secundário era atribuição do Instituto 

Superior de Educação (I.S.E.), actualmente integrada na Universidade Pública de Cabo Verde 

(Uni-CV), recolhemos informações junto de alguns ex - Chefes de Departamentos e 

Coordenadores de Cursos, os quais afirmaram não ter conhecimento da existência de um 

Plano Nacional de Formação (inicial e/ou contínua) de Professores, elaborado pela mesma ou 

pelo Ministério de Educação e que os Cursos eram abertos em função das orientações 

recebidas deste último. Tendo havido referências que alguns técnicos desse Ministério teriam 

estado envolvidos no levantamento das necessidades de formação inicial e/ou contínua, os 

mesmos foram contactados e de facto confirmou-se um diagnóstico datado de 2001, elaborado 

com o objectivo de reorientar a formação do ex - ISE, e ainda um outro, de 2004, sob o título 

“ A Educação em Cabo Verde”, realizado no âmbito da preparação de um Plano Nacional 

para a redução da pobreza em C. Verde. Um dos técnicos inquiridos frisou que esses estudos 

já não reflectem totalmente a realidade educativa, embora o estudo de 2004 possa ainda ser 

levado em linha de conta em alguns aspectos. 
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Na sequência desses contactos, um outro foi feito com o Gabinete de Estudos e Planeamento 

do MEES que confirmou a existência do estudo das necessidades de formação dos Professores 

do ensino secundário e da preparação dum Plano de formação no quadro da Revisão 

Curricular10. Referiu que aguardam indicações acerca desta nova conjuntura educacional que 

se prevê num futuro próximo.

Atendendo que a nível do ensino secundário, o ramo técnico teve um avanço significativo, 

evidenciado pela abertura de novas Escolas, nomeadamente na Praia, Santa Catarina e Porto 

Novo, contactamos a Direcção deste subsistema que confirmou também a inexistência dum 

Plano de formação inicial e/ou contínua de frofessores para essa área educativa. Referiu à 

existência um Projecto, que terminou em Abril de 2008, concebido no âmbito da Reforma do 

Ensino e que teve a duração de cinco anos. Com base no Plano Estratégico para a Educação, 

encomendou-se a algumas Instituições de Formação, nomeadamente ex-ISE, ex–ISECMAR 

(hoje ambas fazendo parte da Uni-CV), ISCEE, M_EIA e Instituto Jean-Piaget, a elaboração 

de Planos de formação de professores e que foram executados pelas mesmas. Os Planos 

abrangeram a formação inicial de mais de duzentos professores para as escolas técnicas. A 

Dirigente referiu que “a Lei manda que haja planificação nacional das formações”. 

Acrescentou que tal não tem acontecido e que não é por acaso que muitos que se formam 

ficam à espera da reclassificação na carreira. “ O Orçamento não consegue suportar os custos 

das reclassificações”- salientou. Os professores que se formaram no âmbito do referido 

Projecto (terminado em Abril de 2008) continuam a aguardar o processo de reclassificação. 

                                                 

10 Estas necessidades dizem respeito essencialmente a áreas curriculares e número de professores previsto 

para o período abrangido.
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4.2- Apresentação e discussão dos resultados das entrevistas aos Professores 

do ES

Apresentamos em seguida o quadro geral relativo aos blocos temáticos da análise de 

conteúdo.

Quadro 9 - Resultados da análise de conteúdo das entrevistas, por Bloco 

Temático

BLOCOS TEMÁTICOS Nº DE 
TEMAS

Nº DE 
CATEG.

TUR % TUR

I Preocupações do Professor 
face a “Diversidade”

3 7 69 12,9

II Dificuldades do Professor 
face à Inclusão

4 6 183 34,2

III Carências Formativas 3 5 88 16,4
IV Expectativas de Formação 4 10 194 36,3

TOTAIS 14 28 534 100

Esclarecemos a seguir o que incluímos em cada Bloco Temático:

I- Preocupações dos Professores face à diversidade: Como referimos no Cap. III, neste 

bloco seleccionamos um conjunto de temas associados à percepção do Professor sobre alguns 

conceitos ligados à Escola Inclusiva, nomeadamente, heterogeneidade das turmas e inclusão 

de alunos com NEE nas turmas regulares. Neste bloco temático incluímos 3 temas, que 

operacionalizamos em seguida:

Por percepção sobre a Heterogeneidade das Turmas entendemos todas as expressões dos 

entrevistados que exprimem suas atitudes em relação ao tipo de diferenças entre alunos (no 

comportamento, na aprendizagem, nos problemas apresentados…) e nas preocupações 

pedagógicas demonstradas face a essa diversidade (a falta de formação e a dificuldade 

prática).

Na percepção sobre a Inclusão de alunos com NEE nas turmas regulares: Incluímos todas 

as representações dos professores relativas à sua concordância ou não na inclusão desses 

alunos, a perspectiva que têm sobre os mesmos e do que pensam sobre os facilitadores dessa 

inclusão.
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Quanto às preocupações dos Professores: Consideramos todas as reacções do professor, 

sejam os de foro pessoal ou em relação ao Grupo/Turma ou ainda às famílias e ao ambiente 

social, assim como aquelas atribuídas às condições de leccionação e aos próprios colegas.

II- Dificuldades do Professor face à Inclusão: de acordo com o referido no capítulo III, 

considerámos neste item todas as manifestações dos entrevistados, quanto às dificuldades na 

prática pedagógica, nas formas de resolução dos problemas, no trabalho cooperativo com os 

colegas e com outros agentes educativos. Incluímos também a origem dos problemas, as 

situações vividas na turma e ainda a percepção dos professores sobre a existência do Professor 

de Educação Especial.   

III- Por Carências Formativas entendemos, todas as expressões dos entrevistados que 

revelam opinião sobre as novas competências exigidas e do papel que atribuem à formação 

contínua, assim como as que exprimem o grau de motivação para participar nas formações. 

IV- Expectativas de Formação: Incluímos neste bloco todas as opiniões dos professores 

sobre os seus desejos quanto a um conjunto de aspectos a se ter em conta na preparação, 

realização da formação, nomeadamente os objectivos, o local, o período ideal, a duração, a 

entidade organizadora, o perfil do formador e do formando, entre outros.

Como o quadro anterior mostra, os professores pronunciaram-se essencialmente sobre 

expectativas de formação contínua (194 UR) e sobre as dificuldades face à inclusão (183 UR), 

pelo que podemos inferir que, de entre as várias formas de expressão de necessidades 

formativas propostas por Mesa e tal. (1990), estas são aquelas em relação às quais os 

professores se sentem mais envolvidos.

Por ter sido utilizada a entrevista semi-directiva, esperávamos que outros temas emergissem 

no decorrer da mesma. Tal não aconteceu e apenas surgiu o tema “adesão à formação para a 

inclusão” colocado no final do bloco temático expectativas de formação.

No quadro seguinte, apresentamos os totais de indicadores por categorias e temas, por bloco 

temático.
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Quadro 10 - Totais de Unidades de Registo das entrevistas por Categorias e 
Temas, por Bloco Temático

Bloco Temático Temas Categorias TUR
/Categ.

TUR
/Tema

TUR
/Bl. 
T.

I 
Preocupações 
do(a) 
Professor(a) 
face à inclusão 
de alunos com 
NEE

Percepção sobre a 
heterogeneidade das 
turmas;

Tipo de diferenças entre alunos 13 25 69

Preocupações pedagógicas face à 
diversidade

12

Percepção sobre o 
significado do termo 
inclusão;

Percepção sobre o significado de 
inclusão 

16 22

Criação de condições para uma plena 
inclusão

6

Percepção sobre a 
inclusão de alunos com 
NEE;

Posição face à inclusão 10 22

Perspectiva sobre os alunos com NEE 4

Processos de facilitação da inclusão 8

II 
Dificuldades 
do(a) professora 
face à inclusão 
de alunos com 
NEE

Dificuldades percebidas; Dificuldades percepcionadas 27 114 183

Origem das dificuldades 59

Caracterização das formas de resolução 28

Problemas sentidos na 
cooperação com outros 
agentes educativos

Dificuldades percebidas na cooperação 22 22

Factores que dão origem 
às dificuldades 

Percepção das dificuldades dos colegas 29 29

Necessidade do professor 
de Educação Especial;

Opinião positiva 18 18

III 
Carências 
Formativas

Novas competências 
exigidas ao Professor;

Competências desejáveis 42 42 88

Contributo da Formação 
contínua no desempenho 
de novos papéis;

Contribuição positiva 10 30
Contribuição Positiva, mas 
condicionada

20

Motivação do 
entrevistado para a 
formação para a inclusão

Disponibilidade total 9 16

Disponibilidade reservada 7

IV 
Expectativas de 
Formação

Preferências do 
entrevistado quanto:

1-Aos aspectos logísticos

Local 10 45 194
Duração 15

Período ideal 8
Entidade Organizadora 12

2-À orientação da 
formação

Objectivos 10 87
Temáticas desejadas 5

Processos mais adequados para a 
organização da formação

72

3-Aos intervenientes Perfil do formador 24 34
Perfil do formando 10

Adesão à formação para 
a inclusão

Percepção quanto à adesão à formação 
para a inclusão

28 28
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No Bloco I, relativo às preocupações do professor face à inclusão de alunos com NEE, são 

evidentes as dificuldades advenientes da heterogeneidade das turmas manifestadas pelos 

nossos entrevistados. Por isso, associada à percepção do significado do termo inclusão, surge 

a preocupação relativa à criação de condições para uma plena inclusão e quanto se pergunta a 

opinião do entrevistado sobre a inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas regulares, ele 

refere à perspectiva que tem desses alunos e aos processos necessários para facilitar a 

inclusão.

As dificuldades do professor face à inclusão (Bloco II) foram identificadas sob três pontos de 

vista: “quais são?” “quem as provoca?” e “como geralmente elas são resolvidas pelo 

professor?”. Os entrevistados referiram-se mais aos aspectos relacionados com a origem das 

dificuldades (59 UR). Os factores que dão origem a essas dificuldades, mais “fáceis” de serem 

inventariados quando o alvo é o colega, parecem estar centrados na falta de formação e não no 

trabalho cooperativo que ele desenvolve. A totalidade dos entrevistados tem opinião positiva 

do contributo que o professor de educação especial poderá dar ao professor do ensino regular.

No Bloco III, o tema “competências desejáveis” mereceu maior atenção dos entrevistados (42 

das 88 UR). “O contributo da formação contínua no desempenho de novos papéis” apesar de 

reconhecida como positiva é, paradoxalmente, condicionado pelos entrevistados a um 

conjunto de situações conjunturais, como poderemos analisar mais à frente na análise de 

conteúdo deste tema na página…. 

Por isso, a disponibilidade do entrevistado em participar na formação é também respondida de 

forma limitada (apenas 9 das 16 UR). Parece que a aposta terá que ser feita não apenas na 

preparação e realização da formação contínua mas principalmente na criação e/ou melhoria de 

outros aspectos, nomadamente as condições de trabalho do professor. Essas 

“novas”competências terão um papel importante na gestão diária das frustrações e 

insegurança decorrentes dos “escassos resultados obtidos por alguns desses alunos e do 

significativo aumento de trabalho para o docente” (Madureira e Leite 2007:12).

No bloco IV- o mais explicitado pelos entrevistados (194 UR) - puderam manifestar os seus 

desejos quanto a vários aspectos relativos à formação. Nele os professores revelaram maior 

preocupação com os aspectos relacionados com a orientação da formação (87 UR) e com os 

aspectos logísticos (45 UR). No conjunto de temas, prende a nossa atenção a categoria 



61

“processos mais adequados para a organização da formação”, contendo 72 das 194 unidades 

de registo (UR) do bloco temático. 

Devido ao levantamento de várias questões relacionadas com as experiências, as motivações e 

as expectativas pessoais e profissionais do professor introduzimos, no final da conversa com 

os entrevistados, mais um tema – percepção quanto à adesão à formação para a inclusão. 

Teremos a oportunidade de perceber no quadro referente à análise, que 19 das 28 unidades de 

registo estão associadas à subcategoria “adesão condicionada”. Destas unidades de registo, 11 

referem-se à “resolução de problemas existentes na classe”, não sendo, por isso, resolúveis 

através da própria formação. 
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4.2.1- Bloco Temático I: preocupações dos professores face à inclusão de 

alunos com NEE

Da análise de conteúdo das oito entrevistas pode-se desenhar os seguintes quadros-resumo:

Quadro 11 - Categorias e Temas do Bloco temático I

Temas Categorias Subcategorias TUR
/Cate
g.

TUR
/Tema

Percepção sobre a 
heterogeneidade das 
turmas;

Tipo de diferenças entre alunos Diversidade no comportamento 13 25
Diversidade na aprendizagem
Diversidade de valores e atitudes
Diversidade nos problemas 
apresentados

Preocupações pedagógicas face à
diversidade

Falta de formação para trabalhar 
com a diversidade

12

Dificuldades na prática 
pedagógica em turmas 
heterogéneas

Percepção sobre o 
significado do 
termo inclusão;

Percepção sobre o significado de 
inclusão 

Ser participante 16 22
Não ser excluído

Criação de condições para uma plena 
inclusão

No aluno 6

No professor

Na família
Percepção sobre a 
inclusão de alunos 
com NEE;

Posição face à inclusão Discordância 10 22

Ambiguidade

Concordância com reservas
Concordância

Perspectiva sobre os alunos com NEE Exclusão 4
Adaptação

Processos de facilitação da inclusão Papel decisivo do professor 8
Papel da Escola
Papel do Estado
Participação activa do aluno

Como se constata, o Bloco I está dividido em 3 temas e 7 categorias e reuniu 69 das 534 UR

(12,9% do total). Quisemos conhecer a percepção do professor sobre a heterogeneidade das 

turmas, o significado do termo inclusão e a inclusão de alunos com NEE nas turmas regulares. 

O 1º tema foi melhor explorado (25 UR) pelos entrevistados. Referiram-se ao tipo de 

diferenças entre alunos assim como às preocupações pedagógicas face à diversidade.

O termo inclusão é entendido como sinónimo de “ser participante” e “ não ser excluído”. 

Revelaram alguma preocupação quanto à criação de condições no aluno, no professor e na 
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família para uma plena inclusão de alunos com NEE (6 UR). Por isso, quando pedimos a 

opinião de alunos com NEE, pudemos registar quatro posições: Discordância, ambiguidade, 

concordância e concordância com reservas. Os entrevistados referiram ao necessário 

envolvimento do professor, da escola, do estado e do próprio aluno nos processos de 

facilitação da inclusão.

De seguida, passamos a apresentar e a discutir, por temas, os resultados da análise relativos ao 

Bloco Temático I.

Quadro 12 - Tema: Percepção sobre a heterogeneidade das turmas

Categorias Subcategorias Indicadores F Ent TU
R

TUR
SC

Tipo de 
diferenças 
entre os 
alunos

Diversidade no 
comportamento

Há diferenças entre os alunos em termos de 
educação e de nível de agressividade     

E2 1

5Diversidade na 
aprendizagem

Há alunos com diferentes níveis de aprendizagem E5 1

Há alunos com ritmos de aprendizagem mais lentos E5 1

Há alunos mais rápidos que têm dificuldade em 
esperar quando trabalhamos com os alunos mais 
lentos

E5
E6

2

Diversidade de 
valores e 
atitudes

Há alunos com diferentes ideias, porque provém de 
contextos sociais e familiares diferentes

E4
E8

2
5

Há dificuldades das alunas trabalharem com os 
rapazes

E6 1

Cada um com seus hábitos e maneira de ser E7 1

Com educação diferente E7 1

Diversidade nos 
problemas 
apresentados

Há problemas muito diversificados dentro das salas 
de aula

E4 1 3

Há alunos com dificuldade em adaptar-se ao ES E4 1
Nas turmas numerosas, a diversidade é mais 
notória

E5 1

Preocupações 
pedagógicas 
face à 
diversidade 

Falta de 
formação para 
trabalhar com a 
diversidade

Não sabemos como trabalhar com alunos diferentes E1x3 3
6Os alunos diferentes precisam de um ensino 

adequado às suas características
E1 1

Os alunos diferentes ficam prejudicados por não 
sabermos aproveitar o que eles sabem

E1x2 2

Dificuldades na 
prática 
pedagógica em 
turmas 
heterogéneas

É difícil/preocupante trabalhar com alunos muito 
diversificados

E1
E2
E5

3

6
Nós não temos tempo para trabalhar 
individualmente com alunos com ritmos de 
aprendizagem mais lentos

E5x2 2

O tempo de espera pelos alunos mais lentos cria 
indisciplina

E5 1
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Como se pode verificar no quadro, em relação à heterogeneidade das turmas, os professores 

referem essencialmente o tipo de diferenças entre os alunos e as preocupações pedagógicas 

face à diversidade.

Quanto ao tipo de diferenças entre os alunos, os professores focam a diversidade de 

comportamentos, de aprendizagem, de valores e de atitudes e ainda a diversidade dos 

problemas apresentados, dando mais relevo à diversidade na aprendizagem e nas

atitudes/valores (5 UR cada subcategoria). No que se refere à aprendizagem, os professores

salientam a questão dos diferentes ritmos de aprendizagem, afirmando, por exemplo:

“Nós não temos tempo para trabalhar individualmente com alunos com ritmos 

de aprendizagem mais lentos” (E5) e “O tempo de espera pelos alunos mais 

lentos cria indisciplina” (E5).

Com efeito, a questão dos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos de uma mesma turma 

é um dos aspectos amplamente descrito nos estudos sobre inclusão como sendo uma das 

maiores preocupações dos professores (Correia, 1999, Leite e Madureira, 2003; González, 

2002). Esta preocupação decorre do facto de os professores tendencialmente planearem e 

desenvolverem as aulas para o aluno-padrão e não conhecerem formas de diferenciação 

pedagógica (Rodrigues, 2001; Leite, 2005)

Quanto à diversidade de atitudes/valores, os professores dão relevo sobretudo a aspectos do 

contexto social e familiar que influenciam a forma como os alunos estão na escola. A título de 

exemplo, apresentamos o excerto da entrevista a dois dos professores:

“Há alunos com diferentes ideias, porque provêm de contextos sociais e 

familiares diferentes” (E4,E8).

A diversidade de atitudes e valores é hoje uma preocupação dos professores de todos os graus 

de ensino, decorrendo dos diferentes contextos socioculturais que coexistem numa mesma 

comunidade. Neste sentido, saber lidar com a diversidade actual das turmas é fundamental, 

não apenas ao nível da organização do ensino, mas também na criação de condições para o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos e para a cooperação entre eles (Perrenoud, 2000).

Relativamente à segunda categoria deste tema (preocupações pedagógicas do professor face à 

diversidade), os professores entrevistados referem a falta de formação pedagógica para 
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trabalhar com a diversidade (6 UR) e as dificuldades na prática pedagógica em turmas 

heterogéneas (6 UR). Em relação à falta de formação, salientam o facto de não saberem 

trabalhar com alunos diferentes (3 UR) e reconhecem a sua dificuldade em aproveitar o que os 

alunos já sabem (2 UR). O excerto seguinte ilustra esta ideia:

“Os alunos diferentes precisam de um ensino adequado às suas características” 

(E1).  

Na verdade, como vimos no Capítulo I, a maior parte dos estudos converge na necessidade de 

formação inicial e contínua para o ensino em turmas heterogéneas, especialmente quando 

estas incluem alunos com NEE (Correia, 1999; Madureira e Leite, 2007). De salientar, nestas 

entrevistas em particular, o facto de 2 professores referirem que não sabem aproveitar o que 

os alunos com NEE já sabem, porque esta constatação indicia a consciência, por parte do 

professor, que os alunos com NEE têm potencialidades e recursos (e não apenas dificuldades) 

e que cabe aos professores conseguir rentabilizá-los.

No que concerne às dificuldades na prática pedagógica, os professores referem a dificuldade 

que têm em trabalhar com alunos muito diferentes (3 UR) e a falta de tempo para dar atenção 

a todos (2 UR).Conscientes dessas dificuldades, há professores entrevistados que defendem 

que:

“ É necessário encontrar estratégias de combate para trabalhar com turmas 

muito diversificadas” (E3).

As respostas dos entrevistados vão ao encontro à reflexão de González (2002:241) quando ele 

defende que responder à diversidade na escola “tem muitas implicações para os professores e 

para as próprias escolas, que devem centrar-se na busca de estratégias de ajuda para todos os 

alunos, a fim de que estes possam desenvolver ao máximo suas possibilidades”.

No quadro seguinte, apresentamos os resultados relativos ao 2º tema do Bloco I, percepção 

sobre o significado do termo inclusão.
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Quadro 13 - Tema: Percepção sobre o significado do termo inclusão

Categorias Subcategorias Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Percepção 
sobre o 
significado de 
Inclusão

Ser participante
Devolver sociabilidade ao estudante E1 1

7

“Inserir” E2 1

Fazer sentir parte de um todo (sala de aula) E3 1

Beneficiar o aluno em tudo E5 1

Tentar integrar crianças com NEE c/ as ditas 
normais

E7 2

Todos estarem numa mesma sala E7 1

Não ser excluído
Ter as mesmas oportunidades que os outros 

alunos
E1
E7

2

9

Poder desenvolver as suas capacidades E1 1

Integrar-se num determinado meio E4 1

Superar as dificuldades de participação E4 1

Não ser alvo de preconceito e a estigmatização E5x2 2
Não ser desvalorizado por ter dificuldades de 
aprendizagem

E5 1

Nunca desistirem dele E5 1

Criação de 
condições para 
uma plena 
inclusão

No aluno Desenvolvimento natural do aluno E1
E5

2 6

Criação da consciência do fazer parte E3 1
No professor Identificação de necessidades e problemas 

diversos
E3 1

Mudança de atitude de certos professores E6 1

Na família “Em colaboração com os Encarregados de 
Educação”

E7 1

Da análise do Quadro 13, verifica-se, como já referimos, que o conceito de inclusão está 

associado à ideia de “ser participante”, “ não ser excluído” e da “criação de condições para 

uma plena inclusão” de alunos com NEE nas turmas regulares.

A categoria referente ao significado de inclusão contém 16 das 22 UR do tema. Para os 

entrevistados “ser participante”, significa, por exemplo:

“ (…) devolver sociabilidade ao estudante” (E1);

“ (…) inserir, sentir parte de…, integrar” (E2, E3, E7);

Se, por um lado, algumas destas ideias estão na linha da definição estabelecida pela

UNESCO, por outro lado existem indicativos que os entrevistados têm ainda uma perspectiva 

pouco esclarecida sobre a inclusão. Exemplo disso são indicadores como “tentar integrar” 

(E7) ou “todos estarem numa mesma sala” (E7), indicadores que se aproximam mais do 
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conceito de integração, tal como este apareceu nos seus primórdios, do que de um conceito de 

inclusão plena nas actividades de aprendizagem em sala de aula. Com efeito, sem dúvida que 

estes são aspectos importantes para a inclusão, mas não suficientes para que tal aconteça.

Segundo Madureira e Leite (2007), a verdadeira inclusão só ocorre quando existe aceitação da 

diferença, a observação e análise das práticas pedagógicas, quando há desenvolvimento da 

segurança nos professores e ainda a procura de formas de fazer aprender os alunos diferentes.

Na segunda subcategoria – inclusão como sinónimo de “não ser excluído”, os entrevistados 

realçam a existência do preconceito/estigmatização e até da “ (…) desvalorização de quem 

tem dificuldades de aprendizagem” (E5), havendo situações em que o aluno desiste de estudar 

porque não lhe é dado oportunidades de desenvolver as suas capacidades e de participação. O 

termo inclusão foi também associado à ideia de criação de condições para que esta se realize 

de forma adequada:

  “ (…) detecção das necessidades e problemas diversos” (E3); e

“ (…) mudança de atitude de certos professores e de certos alunos” (E6). 

Estes aspectos são indicativos do muito trabalho a ser feito, a começar pela conscientização 

do próprio aluno com NEE como ilustra este excerto:

“ (…) criação da consciência do fazer parte”(E3).

Por estas razões, a inclusão exige mudança de todos os agentes educativos e um “(…) esforço 

deliberado e conscientemente assumido, bem como uma acção persistente integrada num 

processo dinâmico, visando a melhoria pedagógica” (Cardoso, 2002:22).

No quadro seguinte, apresentamos o resultado da análise do tema “Percepção sobre a inclusão 

de alunos com NEE”, tema ainda incluído no Bloco I.
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Quadro 14 - Tema: Percepção sobre a inclusão de alunos com NEE

Categorias Subcategorias Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Posição face à 
inclusão dos 
alunos com 
NEE

Discordância Os alunos com NEE não devem estar em 
turmas regulares

E1 1 2

Há alunos com NEE que devem estar em 
turmas especiais ou ter acompanhamento 
especial

E8 1

Ambiguidade Os professores não estão preparados para 
lidar com alunos com NEE

E2
E6

2 2

Concordância 
com reservas

Os alunos com NEE devem estar incluídos
se tiverem apoio de professores/técnicos 
especializados

E3 1

3
Os alunos com NEE podem estar incluídos 
desde que sejam tratados como normais 
pelos colegas 

E6 1

Os alunos com NEE podem estar incluídos 
se houver acompanhamento por 
Professores de FPS e Psicologia

E6 1

Concordância Os alunos com NEE devem estar 
integrados, independentemente dos 
problemas que apresentem

E5 1 3

Os alunos com NEE devem estar incluídos 
para tentarem aprender como os outros

E7 1

Os alunos com NEE devem estar incluídos 
para se sentirem aceites

E7 1

Perspectiva 
sobre os alunos 
com NEE

Exclusão
Os alunos diferentes sentem-se excluídos 
em turmas regulares

E1x2 2 3

Os alunos com NEE têm problemas de 
integração

E4 1

Adaptação As dificuldades de adaptação dos alunos 
com NEE podem ser superadas

E5 1 1

Processos de 
facilitação da 
inclusão

Papel decisivo 
do professor

Os professores devem ser capazes de 
promover a inclusão dos alunos com NEE 
nas turmas

E4
E6

2 4

Se não se ajudar a superar os problemas de 
adaptação, os alunos com NEE ficam 
excluídos

E5
E6

2

Papel da 
Escola

Oferecer oportunidade de todos estudarem E7 1 1

Papel do 
Estado

Necessidade de o Estado criar condições 
para uma plena inclusão

E5 1 1

Participação 
activa do 
aluno

O aluno com NEE tem que se sentir como 
fazendo parte da turma

E5 1
2

Necessidade de participação do aluno com 
NEE em todas as actividades da turma

E5 1
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Observando o Quadro 14, verifica-se que a categoria “posição face à inclusão” é aquela que 

apresenta um maior número de UR (10), seguindo-se a relativa a processos de facilitação da 

inclusão (8). 

A maioria dos entrevistados concorda com a inclusão dos alunos com NEE, havendo algumas 

reservas porque os mesmos acham que os professores e a própria comunidade educativa não 

se encontram preparados para vencer esse desafio (por exemplo, há problemas de aceitação do 

aluno com NEE até pelos colegas). Associam-se a isso as preocupações decorrentes da 

heterogeneidade (69 UR) e as dificuldades sentidas face à inclusão de alunos com NEE (183

UR).

A categoria posição face a inclusão contem expressões relativas as atitudes dos professores 

face à inclusão de alunos com NEE nas suas salas de aula e encontra-se organizada em 4 

subcategorias: discordância, ambiguidade, concordância com reservas e concordância. Se, por 

um lado, a maioria dos entrevistados concorda com a inclusão de alunos com NEE (excepto 

E1 e E8- este último justificando que existem casos especiais para turmas especiais), por outro 

existem algumas reservas (3 UR) o que parece demonstrar a necessidade que o professor tem 

da cooperação de outros agentes educativos, nomeadamente professores/técnicos 

especializados (E1) e dos colegas de turma do aluno com NEE (E6). Há alguns professores

que concordam com a inclusão porque nas suas escolas já se fizeram tentativas de inclusão de 

alunos com NEE e estes se sentiram aceites e aprenderam com os seus colegas de turma (E5 e 

E7).

Na verdade, a inclusão significa mais trabalho para o professor pois exige melhor 

organização das aulas, planificação das actividades diferenciadas, gestão de tempo, etc. 

Esteve (1992) chama a atenção para o agravamento do mal-estar docente, caso se alargue a 

inclusão de alunos com NEE, num momento em que o professor vê o leque de suas funções 

alargado sem que se tenha criado ainda as condições básicas de trabalho em muitas escolas. 

Esse esforço que é exigido actualmente ao professor e à sua escola, está também reflectido na 

subcategoria denominada ambiguidade, na qual os entrevistados não deixam transparecer se 

concordam ou não com a inclusão, mas alertam que “(…) os professores não estão preparados 

para lidar com alunos com NEE” (E2,E6).



70

Aliás, a discordância de E1 em relação à inclusão, terá a ver com várias condições básicas que 

deverão ser criadas. O entrevistado já teve várias experiências de trabalho com invisuais, 

diga-se gratificantes, conforme se pode confirmar na transcrição da sua entrevista em anexo I.

Sua resposta é fruto da prática pedagógica.

A categoria perspectiva sobre os alunos com NEE foi a menos focada pelos professores (4), o 

que pode indiciar algum desconhecimento sobre estes alunos, sobre as suas características e 

dificuldades. Com efeito, estudos sobre necessidades de formação de professores para a 

inclusão (Madureira e Leite, 1999, entre outros) mostram que os professores que trabalham há 

alguns anos com alunos com NEE e se preocupam com a sua aprendizagem tendem a 

caracterizar pormenorizadamente as dificuldades e potencialidades destes alunos, enquanto 

que os professores menos experientes ou mais desinteressados não conseguem caracterizar os 

alunos com NEE que têm nas suas turmas. A fraca percentagem de alunos com NEE que 

chega ao ES terá mais uma vez influenciado a resposta dos entrevistados?

Como se pode comprovar pelo mesmo quadro, a exclusão de alunos com NEE aparece com 

um maior número de UR (3) do que a adaptação. Há professores que referem que a exclusão 

desses alunos se deve a aspectos relativos aos mesmos (E1) e há outros que, não 

exemplificando, revelam que esses alunos “têm problemas de integração” (E4).

Na segunda subcategoria, - adaptação - há quem admita que as dificuldades desses alunos 

podem ser superadas (E5). A comprovar esta possibilidade, na categoria seguinte, a segunda 

em termos de indicadores (8), os entrevistados revelam o papel decisivo do professor, da 

escola, do Estado e do próprio aluno com NEE.

Com efeito, as subcategorias “papel decisivo do professor” e “participação activa do próprio 

aluno com NEE” destacam-se pelo número de UR (4 e 2, respectivamente). Quando E4 e E6 

referem que “os professores devem ser capazes de promover a inclusão dos alunos com NEE 

nas turmas”, indirectamente estarão a referir-se à capacitação do professor para que consiga 

atingir esse objectivo. Parece haver uma consciência clara desse papel e das consequências da 

não assunção do mesmo: 

“(…) se não se ajudar a superar os problemas de adaptação, os alunos com NEE ficam 

excluídos” (E5 e E6).
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Com certeza que o professor não atingirá sozinho esse objectivo. Os entrevistados contam 

com o Estado para a “(…) criação de condições para que isso aconteça (E5) e contam também  

com a própria escola que deverá “oferecer oportunidade de todos estudarem” (E7).

Dois indicadores apontam para necessidade do aluno ser também um dos actores principais 

neste processo. “O aluno com NEE tem que se sentir como fazendo parte da turma”, refere 

E5, mas é um “fazer parte” comprovado pela “ (…) participação do aluno com NEE em todas 

as actividades da turma” (E5).

Relativamente a este primeiro bloco temático – preocupações do professor face à inclusão de 

alunos com NEE – podemos referir que ele vai ao encontro ao que já é referido por diversos 

investigadores nesta área. Rodrigues (2006) refere que a inclusão implica antes de mais, 

rejeitar, por princípio, a exclusão social e académica de qualquer aluno da comunidade 

escolar. Defende que a Escola deve desenvolver políticas, culturas e práticas que valorizem o 

contributo activo de cada aluno, caso queira desenvolver uma política de educação inclusiva. 

Em Cabo Verde, apesar dos avanços, reconhece-se no Relatório preparado pelo GEP do 

Ministério da Educação para a Conferência Internacional de Educação, realizado em 2004,

que, apesar do quadro jurídico contemplar medidas legislativas apropriadas, a concretização e 

materialização de práticas inclusivas continuam a ser deficitárias, por razões de vária ordem, 

nomeadamente a carência de recursos materiais, financeiros e humanos.

A um nível mais global, a evolução tem sido marcada também por dificuldades. No Relatório 

da representante de Cabo Verde na Conferência Mundial sobre Educação Inclusiva realizada 

em Salamanca, Espanha, 21 a 23 de Outubro de 2009, sob o lema “Voltando à Salamanca: 

enfrentando o desafio – direitos, retórica e situação actual” pode-se ler nas conclusões que, 

passados 15 anos sobre a Declaração de Salamanca, ainda 

“ (…) não se tem uma análise compartilhada das barreiras sistémicas que 

coloca a inclusão numa escala “catastrófica”; existe um vazio político de 

liderança e responsabilidade para com a Educação Inclusiva; em muitos países 

as crianças com deficiência permanecem invisíveis ao sistema educativo; as 

famílias não recebem apoios; os professores carecem de formação; a 

“maquinaria” de um sistema de Educação Inclusiva (gestão, política, 
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planificação, financiamento, aplicação e supervisão) não foi estabelecida na 

maioria dos países;” (Relatório CMEI, 2009:2).

Em síntese, existem dificuldades já identificadas a nível global, local e inclusive pelos nossos 

entrevistados. 

Todos concordam com a inclusão dos alunos com NEE, mas mostram-se cautelosos; parece 

ser necessária a criação de várias condições básicas. Os nossos entrevistados atribuíram um 

papel importante ao professor, aos alunos e ao próprio aluno com NEE nos processos de 

facilitação da inclusão. Não ficam de fora outros actores, nomeadamente a própria Escola 

(E7) e o Estado na “criação de condições para que isso aconteça” (E5).
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4.2.2-Bloco Temático II: dificuldades do professor face à inclusão de alunos 

com NEE

Quadro 15 - Categorias e Temas do Bloco Temático II

Temas Categorias Subcategorias TUR
/Categ.

TUR
/Tem
a

Dificuldades 
percepcionadas;

Dificuldades percepcionadas No domínio científico-pedagógico 27 114
No domínio relacional
No domínio da gestão das aulas
No domínio da identificação das dificuldades na 
prática pedagógica

Origem das dificuldades Falta de formação de professores 59
Gestão e organização da turma /escola
Diversidade das NEE dos alunos
Diversidade dos alunos

Caracterização das formas de 
resolução

Resolução pelo professor 28
Resolução por outrem/solicitação de colaboração

Problemas sentidos 
na cooperação com 
outros agentes 
educativos

Dificuldades percebidas na 
cooperação

Dificuldade no relacionamento Escola - Família 22 22
Existência de mecanismos para minimizar as 
dificuldades sentidas
Dificuldades de ordem pedagógica

Factores que dão 
origem às 
dificuldades 

Percepção das dificuldades 
dos colegas

Dificuldades associadas a factores intrínsecos ao 
Professor

29 29

Dificuldades associadas a factores extrínsecos ao 
Professor

Necessidade do
professor de 
Educação Especial

Opinião positiva Expectativas elevadas para o Professor de EE 18 18
Apoio do Professor de EE à inclusão de alunos 
com NEE
Percepção da necessidade do Professor de EE

Como se pode constatar através do Quadro 15, este Bloco Temático está dividido em 4 temas 

e 6 categorias e contém o segundo maior número de UR – 183 das 534 (34,2% do total de 

UR). O primeiro tema – dificuldades percepcionadas – mereceu maior atenção dos 

entrevistados (114 UR, 62,2% do total do bloco temático). A seguir, destacam-se os “factores 

que dão origem às dificuldades (com 29 UR), tendo as categorias “problemas sentidos na 

cooperação” e “necessidade do Professor de EE” totalizado 22 e 18 UR, respectivamente.  

A origem das dificuldades decorrentes da inclusão parece não se centrar no trabalho 

cooperativo entre os agentes educativos, excepção feita à colaboração das famílias/pais (5 das 

22 UR ) o que nos permite concluir  que o investimento na formação contínua de professores 

e a valorização da carreira dos mesmos contribuirá para a minimização das preocupações e as 

dificuldades decorrentes da inclusão.
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Apresentamos a seguir os resultados relativos ao 1º tema do Bloco II, dificuldades 

percepcionadas pelo professor.

Quadro 16 - Tema: Dificuldades percepcionadas pelo professor

Categorias Subcategoria Indicadores F Ent TUR
Ind

TUR
SC

Dificuldades 
percepciona
das pelo 
Professor

No domínio 
científico-
pedagógico 

Na escolha de estratégias/metodologias para trabalhar com 
turmas heterogéneas

E1,
E3

2

6
No domínio de conhecimentos relativos à Escola Inclusiva E1X2 2

Na dificuldade de atender alunos especiais E1 1
Na identificação das necessidades dos alunos com NEE E5 1

No domínio 
relacional

Há falta de respeito dos alunos pelo professor E2x3 3 9

Há incompreensão das limitações do aluno -“ele não é 
capaz”

E5 1

Há dificuldade de comunicação professor - aluno e vice-
versa

E7 1

Há atritos devido à exigência que o professor faz da prática 
conjunta (do desporto) dos alunos ditos “normais” com os 
com NEE

E6 1

Há reacções aos castigos aplicados aos alunos 

prevaricadores (atribuir tarefas /não expulsar da aula)

E6x2 2

Há relacionamento inadequado com o aluno com NEE, 
com base no preconceito ( “coitadinho”)

E5 1

No domínio da 
gestão das 
aulas

Devido à diferenciação do tempo lectivo: dedica-se mais 
aos que têm maior dificuldade

E3 
E5
E8

3

9Devido à falta de base para o aluno acompanhar a matéria E3 1

Devido à falta de materiais apropriados
E5 1

Devido à dificuldade na gestão do curto tempo lectivo (50 
minutos)

E3 1

Devido à dificuldade de aceitação do aluno com NEE 
pelos colegas

E6 1

Devido às perturbações durante a aula, provocadas pelos 
alunos

E1 1

Devido à incerteza no uso dos métodos pedagógicos que 
utiliza E3 1

No domínio da 
identificação 
de 
dificuldades 
na prática 
pedagógica

Por não ter tido alunos com NEE E2
E8

2 3

Por não ter problemas com alunos E8 1
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Parece que as dificuldades sentidas centram-se sobretudo na condução das aulas (18 UR) 

devido a dificuldades encontradas no domínio da gestão das aulas (9 UR), agravadas por 

problemas no relacionamento com alunos devido, nomeadamente ao “ desrespeito dos alunos 

pelo professor” (E2), à reacção dos alunos aos castigos aplicados pelo professor (E6) e 

também pelo preconceito do professor em relação à capacidade do aluno (E5) e ao défice de 

comunicação professor - aluno e vice-versa (E7).

A falta de conhecimentos no domínio da Escola Inclusiva e a dificuldade em ter estratégias 

para trabalhar com turmas heterogéneas (E1e E3) evidencia a deficiência na preparação 

científica e pedagógica dos professores, mas não reconhecida pela maioria dos entrevistados. 

Era de se esperar a não assunção directa das dificuldades centradas no professor já que todos 

têm formação superior e 50% afirmou ter feito alguma formação na área de EE. Esperávamos 

que o professor entrevistado visse as dificuldades mais nos aspectos decorrentes do 

relacionamento que estabelece, nomeadamente:

- “Das dificuldades de comunicação” (E7);

- “Da gestão do curto tempo de aula (50 minutos) ” (E3, E5, E8);

- “Do relacionamento inadequado com o aluno com NEE” (E5, E7).

Mas alguma carência formativa é evidenciada nalgumas estratégias utilizadas por alguns dos 

entrevistados para castigar os alunos prevaricadores no sentido de não os expulsar das aulas 

(E3, E6), algo “impróprias”, se pensarmos no clima existente nas turmas actuais 

(heterogeneidade agravada pela superlotação da turma, principalmente nos Centros Urbanos). 

Os exemplos de estratégias dados por E3 (uso de imagens em cartolina, manter na sala os 

alunos que perturbam, entre outros) contribuem para a exclusão de certos alunos, 

nomeadamente os com problemas de baixa visão, de audição, de atenção e concentração, de 

aprendizagem, porque tendo a turma a média de 40 alunos, a distância aluno-professor acaba 

por ser considerável e as perturbações de uns alunos acabam por ter repercussão considerável 

na turma.

A inclusão implica professores preparados científica e pedagogicamente, estabelecimentos de 

ensino com condições físicas e materiais e principalmente uma nova atitude do professor. No
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Quadro a seguir, identificaremos melhor a questão das dificuldades decorrentes da inclusão de 

alunos com NEE nas turmas ditas regulares.

Quadro 17 - Tema: Origem das dificuldades

Categorias Subcategoria Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Origem das 
dificuldades

Falta de formação 
do professor

Dificuldades na compreensão das necessidades 
dos alunos

E6x2 2
14

Desconhecimento de estratégias de combate à 
exclusão de alunos com dificuldades de 
aprendizagem

E3 1

Desconhecimento de formas de aproveitamento 
das potencialidades do aluno

E1x4 4

Desconhecimento de técnicas específicas E1 1

Desconhecimento de formas de adequação ao 
aluno

E1 1

Tendência à rotulação dos alunos E2, E3
E4,E6
E7

5

Gestão e 
organização da 
Turma/Escola

Excesso de alunos por turma E5 1
11

Tempo de aula insuficiente (50 minutos de aula) E5x2 2
Dificuldades na gestão dos comportamentos E7

E8
2

Alunos interessados E5,E8 2

Preocupações com o nível de aprendizagem E8 1

Dificuldades na gestão da atenção diferenciada do 
professor

E5 1

Dificuldades na gestão do grupo E2 1

Falta de materiais didácticos E8 1

Diversidade das 
NEE dos alunos 

Alunos com problemas visuais E7x3 3 11
Alunos com problemas de comunicação E3x2

E7
3

Alunos com problemas de comportamento E2, E4, 
E6

3

Alunos com problemas motores E3
E7

2

Diversidade dos 
alunos 

Alunos com diferentes níveis de aprendizagem E5x3 3 13

Alunos respeitadores E2 1

Alunos com dificuldade em aceitar os colegas 
mais lentos

E5 1

Alunos com algumas frustrações do ambiente 
familiar

E4 1

Alunos com histórias pessoais diversificadas E4 1

Alunos com dificuldades de adaptação às 
exigências do ES

E4 1
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Alunos com problemas sociais E2x3 3

Alunos com problema de aprendizagem E4 1

Alunos que se auto-marginalizam E4 1

Segundo os nossos entrevistados, as dificuldades vividas no dia-a-dia pelo professor devem-se 

sobretudo à falta de formação do professor (14 UR), à diversidade de alunos (13 UR), à 

diversidade de alunos com NEE (11 UR) e à forma como é feita a gestão e organização da 

Escola/Turma (11UR).

Na subcategoria “falta de formação do professor”, chama a nossa atenção o facto de a maioria 

dos entrevistados ter admitido que há uma “tendência à rotulação do aluno” pelo próprio 

professor (E2, E3, E4, E6 e E7). Mas há outros aspectos que são também apontados como 

consequentes da falta de formação de professores, nomeadamente, o desconhecimento de 

estratégias de combate à exclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem (E3), das

formas de aproveitamento das potencialidades do aluno (E1) das formas de adequação ao 

aluno (E1). A aposta deverá ser sem dúvida na formação de professores. A falta de formação 

do professor tem repercussão directa na vida do aluno, que também está condicionado, assim 

como o professor, pelos problemas decorrentes da gestão e organização da turma e ainda pelas 

dificuldades na gestão da atenção diferenciada do professor (E2, E5, E7 e E8) às diversas 

categorias de alunos que tem na turma. Dessas diversas categorias destacamos algumas, pelo 

impacto que o seu não acompanhamento tem e terá na sua vida, enquanto cidadão: alunos 

com problemas de comportamento (E2,E4, E6); com diferentes níveis de aprendizagem (E4, 

E5); com dificuldade em aceitar os colegas mais lentos (E5); com problemas de comunicação

(E3, E7); com problemas sociais (E2).

Há quem se refira a “dificuldades de adaptação às exigências do ES” e à existência de “alunos 

que se auto-marginalizam” (E4). Poderemos já prever o destino daquele que vive a exclusão 

educacional: encontrar menos oportunidades de viver dignamente. A existência de formas de 

gestão e organização das situações pedagógicas orientadas para o “aluno – padrão” continua a 

criar dificuldades de vária ordem, cuja resolução nem sempre é conseguida apenas pelo 

professor. González (2002:241) recomenda que para responder à diversidade, os professores e 

suas escolas devem “ (…) centrar-se na busca de estratégias de ajuda para todos os alunos, a 

fim de que estes possam desenvolver ao máximo suas possibilidades”.



78

No quadro seguinte, apresentamos o resultado da análise do tema “Caracterização das formas 

de resolução das dificuldades”, tema ainda incluído no Bloco II.

Quadro 18 - Tema: Caracterização das formas de resolução das dificuldades

Categoria Subcategoria Indicadores F Ent. TUR TUR 
SC

Caracterização das 
formas de 
resolução das 
dificuldades

Resolução pelo professor Reacção no momento E3,E6 2

16Reacção adiada /procura ajuda E1,E2, E4, 
E7x2, E8,
E5x3

9

Dependente do tipo de situação E1,E5 2

Procura ter mais informação
pedagógica

E5 1

Diferencia o tipo de actividades 
para diferentes grupos de alunos

E6 1

Procura estar mais perto do 
aluno com dificuldades 

E8 1

Resolução por outrem 
/Solicitação de
colaboração

Da direcção da escola E2,E3, E4
E7,

4

12

Do director de turma/Conselho 
de turma

E4 1

Dos colegas E1,E2,E3
E4,E7

5

Da família do aluno E8 1
De pessoas conhecidas E1 1

Observando o quadro 18, verifica-se que a resolução das dificuldades é sobretudo efectuada 

pelo próprio professor (16 UR das 28 da categoria) e que as formas de resolução não variam 

muito. Dois dos entrevistados (E3 e E6) referiram à reacção no momento, tendo a maioria 

(E1, E2, E4, E5, E7 e E8) referido que adia a resposta e geralmente procura ajuda. Mas como 

refere E5, “depende do tipo de situação”. 

Outros entrevistados também se referiram a outras formas de resolução de dificuldades, 

nomeadamente diferenciar “ (…) o tipo de actividades para diferentes grupos de alunos” (E6) 

ou procurar “(…) estar mais perto do aluno com dificuldades” (E8). Com efeito, a maior parte 

dos autores referencia a diferenciação pedagógica como a melhor forma de gerir o currículo 

em turmas heterogéneas (Perrenoud, 2000; Madureira e Leite, 2003; Rodrigues, 2006, entre 

outros).
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A solicitação de colaboração pelos professores não é dispensada. Ela é feita geralmente junto 

dos colegas (5 UR) ou da direcção da escola (4 UR). 

E4 e E8 referem ao pedido de colaboração ao Director/Conselho de turma e à família do 

aluno. Se, por um lado, o facto de apenas dois dos entrevistados recorrerem a estes dois 

agentes educativos pode constituir um sinal que as dificuldades não são muito graves, por 

outro lado, pode-se estranhar o não envolvimento dos mesmos, como que num “deixar de 

fora” duas figuras fundamentais, responsáveis directos pela educação do aluno na escola e em 

casa, respectivamente. O acumular dos problemas, mesmo que esses sejam pequenos, poderá 

levar o professor a tomar decisões que dificultarão o desenvolvimento do aluno, 

nomeadamente a marcação de faltas e a expulsão da aula que, no final do trimestre, poderão 

levar o aluno a ter um elevado número de faltas, notas negativas na disciplina ou até a 

reprovação no ano lectivo, sem prévio conhecimento do Director de turma e dos pais do 

aluno.

E como nem sempre as soluções podem estar conformes com a realidade vivida na escola e na 

comunidade educativa em geral, a formação do professor deverá ser a aposta. Especialistas,

como Nóvoa (1995), defendem que a formação contínua de professores é, provavelmente, a 

área mais sensível das mudanças a serem efectivadas.

Segue-se o quadro que explicita as dificuldades percebidas na cooperação com outros agentes 

educativos. O tema ficou condicionado a uma única categoria.
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Quadro 19 - Tema: Dificuldades percebidas na cooperação com outros agentes 

educativos

Categoria Sub-Categoria Indicadores F Ent. TUR TUR
SC

Dificuldades 
percebidas na 
cooperação

Dificuldades no 
relacionamento Escola-
Família 

Dificuldades de colaboração das famílias E1,E4
E5,E7

4 5

Há colegas que têm problemas (não 
especifica)

E6 1

Existência de mecanismos 
para minimizar as 
dificuldades sentidas

Receptividade do professor à colaboração 
dos seus colegas

E1,E6 2 11

Indiferença de alguns colegas em relação ao 
trabalho colaborativo

E1 1

Consciência do professor do “fazer parte” 
dum meio educativo

E6 1

Colaboração do director da turma E5x2 2
Colaboração dos alunos na denúncia de casos 
de alunos com problemas

E5 1

Procura de meios pela própria Escola E7 1

Convocatória aos pais para resolução de 
casos mais graves

E4 1

Desenvolvimento de formas de 
relacionamento específico por determinados 
Professores com seus alunos 

E4 1

Colaboração de vários outros agentes 
(Direcção da Escola e pais)

E8 1

Dificuldades de ordem 
pedagógica 

Indisciplina provocada por diferentes ritmos 
de aprendizagem

E1 1 6

Falta de interdisciplinaridade (repetição de 
matérias em várias disciplinas)

E1 1

Não comparência dos pais à escola, quando 
são convocados

E7x2 2

Alunos problemáticos em termos 
comportamentais

E7 1

Ausência dos pais na vida da escola:  “não 
têm nenhuma preocupação para vir à escola
saber da situação dos filhos”

E7 1

Apesar da categoria se referir às dificuldades percebidas, a maioria - dos nossos entrevistados 

(E1, E4, E5, E6, E7) deu maior relevância ao facto de existirem “mecanismos para minimizar 

as dificuldades sentidas” (11 das 22 UR da categoria). Desses mecanismos destacamos

“Receptividade do professor à colaboração dos seus colegas” (E1, E6), a “Colaboração do 

Director da turma” (E5) e a “Colaboração dos alunos na denúncia de casos de alunos com 

problemas (E5); O facto de E1 se referir à “indiferença de alguns colegas em relação ao 
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trabalho colaborativo”, como forma de minimização das dificuldades, esse aspecto pode ser 

entendido como: Por ele ser indiferente, não pedimos a sua ajuda e responsabilizamo-nos 

pelas dificuldades do aluno ou recorremos a outros agentes educativos, nomeadamente outros 

colegas, a direcção da escola ou aos pais dos alunos.

No total, 50% dos entrevistados (E1, E4, E5, E7) referiu às dificuldades de colaboração das 

famílias. Geralmente, as dificuldades de ordem pedagógica (6 UR), acabam por gerar 

problemas de comportamentos dos alunos e que levam o professor a chamar os pais à escola.

A não comparência dos pais (voluntariamente ou quando são convocados), parece estar 

associada à falta de cultura de participação na vida da escola. A seguir revelamos os factores 

que os nossos entrevistados entenderam estar na origem das dificuldades. Note-se que 

esperávamos que os entrevistados se referissem aos factores que estão na origem da ausência 

dos pais na vida da Escola mas tal não sucedeu.

TEMA- Factores que dão origem às dificuldades  

Quadro 20 - Tema: Percepção sobre as dificuldades dos colegas

Categoria Sub -
Categoria

Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Percepção 
sobre as 
dificuldades 
dos colegas

Dificuldades 
associadas a 
Factores 
Intrínsecos ao 
professor

Frustrações E1,E5 2

20

Personalidade/Características da pessoa E2,E5x2,
E6,E7

5

Falta de experiencia profissional E3 1
Falta de formação adequada para lidar com os
problemas dos alunos

E4, E5,
E6x3,
E7x2

7

Falta de paciência E1 1
Sentir-se pouco apoiado no seu trabalho no seu 
trabalho

E5 1

Sentir-se pouco valorizado E5 1

Sentir-se injustamente criticado E5x2 2

Dificuldades 
associadas a 
Factores 
extrínsecos ao 
professor

Falta de disponibilidade dos outros agentes 
educativos (colegas, direcção da Escola)

E1 1 9

Carência de materiais na Escola… E1 1
Colaborações tardias e lentas E1 1
Falta de interdisciplinaridade E1 1

Agressividade entre colegas E2 1

Pressão do tempo para cumprir a matéria E3 1
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Associação pelos colegas do não cumprimento da 
matéria à falta de competência

E3 1

Escassa valorização do trabalho do professor E5 1

Existência de alunos com determinadas 
necessidades/ dificuldades

E7 1

O quadro revela que os professores entrevistados optaram por se referir às dificuldades dos 

seus colegas e que estas se encontram essencialmente associadas aos factores intrínsecos ao 

professor (20 das 29 UR da categoria).

Segundo os mesmos, a “falta de formação adequada para lidar com os problemas dos alunos” 

(E4, E5, E6 e E7 – 7 UR) e as “características da pessoa/personalidade” (5 UR) são as 

principais dificuldades.

Outros indicadores enunciados, nomeadamente “frustrações”, “falta de paciência”, “sentir-se 

pouco valorizado”, “sentir-se injustamente criticado”, estão estritamente relacionados com a 

gestão emocional. 

Se atendermos que as idades dos nossos entrevistados varia entre os 27 e 48 anos ( a média de

idades de 40 anos) poderemos perceber que os mesmos, segundo a teoria dos Ciclos Vitais de 

Sikes (1985), estarão a viver entre o 2º e 4º ciclos de vida, o que deve despertar em nós uma 

atenção especial às suas características pessoais e profissionais.

As dificuldades associadas a factores extrínsecos (apenas 9 UR) têm a ver com um conjunto 

de situações que, a nosso ver, podem ser trabalhadas e melhoradas paulatinamente.

Os entrevistados se referiram a aspectos relacionados com: 

a) O factor “falta de tempo/sobrecarga de trabalho”, como por exemplo: “falta de 

disponibilidade dos outros agentes educativos” (E3), “colaborações tardias e 

lentas” (E1) “falta de interdisciplinaridade” (E1), “pressão do tempo para cumprir 

a matéria”;

b) O factor condições de trabalho, quando se diz que o não cumprimento da matéria é 

associado à falta de competência (E3) ou que a Escola tem carência de materiais 

(E1);

c) O factor diversidade de alunos e de professores, quando se menciona a existência 

de agressividade entre colegas professores (E2), a escassa valorização do trabalho 

do professor (pelos colegas, alunos, Direcção da escola (E5) ou ainda à existência 
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de alunos com determinadas necessidades/dificuldades (E7), com as quais não 

consegue trabalhar.

Os entrevistados puderam percepcionar dificuldades que podemos associar aos ciclos de vida 

por que passam os colegas e relacionados também com os anos na carreira docente. A 

receptividade à formação que permita lidar com essas dificuldades dependerá também destes 

aspectos.

No quadro seguinte poderemos compreender o porquê da opinião positiva dos entrevistados 

em relação à necessidade de professores de Educação Especial (EE).

Quadro 21 - Tema: Opinião do entrevistado sobre a necessidade de 

Professores de Educação Especial

Categoria Sub - Categoria Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Opinião 
positiva

Expectativas 
elevadas para o 
Prof. de EE

Ajudaria muito E2, E5 2 4
É muito importante E5 1
Grandes benefícios E7 1

Apoio do prof. de 
EE à inclusão de 
alunos com NEE

Melhor preparado para encontrar respostas E1x3
E4x2
E6

6 10

Facilidade em trabalhar as situações E4 1
Traz experiência, cooperação, melhor estratégia E7x3 3

Percepção da 
necessidade de 
um professor de 
apoio

Consciência da insuficiência de um único 
professor a trabalhar com alunos com NEE

E3 1 4

Consciência da necessidade da colaboração de 
outro professor com mais competências

E3 1

Consciência da necessidade de Professores 
especializados

E3 1

Dependendo da dificuldade do aluno E8 1

Como se pode constatar, todos concordaram com a criação da figura do Professor de EE, 

principalmente porque encontrarão apoio para trabalhar a inclusão de alunos com NEE (10 

UR). É que, para os entrevistados, o professor de EE está “melhor preparado para encontrar 

respostas” (6 UR), e tem “facilidade em trabalhar as situações (E4) e trará “experiência, 

cooperação e melhor estratégia (UR). Apesar de apenas três dos entrevistados terem 

expectativas elevadas em relação aos benefícios trazidos pelo professor de EE, outros (E3, 
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E8) têm a percepção clara das suas dificuldades diárias, relacionadas com a insuficiência de 

um único professor cobrir todas as necessidades da turma, assim como do défice de 

competências que os actuais professores das turmas regulares têm em trabalhar com alunos 

NEE (E3). São necessários “professores especializados” refere o mesmo entrevistado. Porque 

apesar de alguma formação básica que o professor de ensino regular poderá ter (como é o 

caso do E8) e que o ajuda a trabalhar a inclusão, encontrará sempre barreiras, “dependendo da 

dificuldade do aluno”

As opiniões dos professores entrevistados mostram, portanto, a importância que atribuem à 

existência de um professor de apoio com formação em Educação Especial. A maior parte dos 

autores que debruçaram sobre o tema da Inclusão, prevê a existência, nas escolas, destes 

professores que, não se substituindo ao professor da turma, colaboram com ele para promover 

a aprendizagem dos alunos com NEE (Correia, 1999; Rodrigues, 1999; González, 2002). Este 

professor desempenhará uma intervenção directa com alguns dos alunos com NEE, quando tal 

for considerado necessário, e terá também uma intervenção junto dos professores do ensino 

regular, de forma a apoiá-los no planeamento e avaliação das aulas. Os professores de 

Educação Especial intervêm ainda ao nível da escola, apoiando a direcção nas tomadas de 

decisão relativamente à inclusão, constituindo-se, pois, como um recurso da escola para o 

atendimento à diversidade.

Ao fechar a análise do bloco temático II, é possível concluir que os professores entrevistados 

expressam de forma relevante as suas dificuldades face à inclusão e aos alunos com NEE, 

dando realce à necessidade de formação neste domínio. Assim, pensamos ser útil referir às 

propostas de Madureira e Leite (2007) no que toca ao desenvolvimento de três aspectos 

fundamentais para preparar os professores e a Escola para a inclusão de alunos com NEE nas 

turmas ditas regulares: o desenvolvimento de conhecimentos sobre as NEE e sobre 

abordagens didácticas diferenciadas; o desenvolvimento de atitudes inclusivas; o 

desenvolvimento de capacidades de observação, planeamento e gestão curricular em sala de 

aula.
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4.2.3- Bloco Temático III : carências formativas

Apresentamos a seguir o quadro-resumo de análise deste bloco temático.

Quadro 22 - Categorias e Temas do Bloco Temático III

Temas Categorias Subcategorias TUR
/Categ.

TUR
/Tem
a

Novas competências 
exigidas ao Professor;

Competências desejáveis De foro pessoal 42 42
De foro relacional
De foro pedagógico
De desenvolvimento profissional geral

Contributo da Formação 
contínua no desempenho 
de novos papéis;

Contribuição positiva Desenvolvimento profissional do 
professor

10 30

Especialização do professor
Contribuição Positiva, mas 
condicionada

À forma como o professor se sente na 
sociedade

20

Às condições/estratégias de formação
Às necessidades reais de formação do 
professor
Ao acompanhamento pós-formação

Motivação do entrevistado 
para a formação para a 
inclusão

Disponibilidade total Motivação pessoal 9 16
Motivação incentivada pelas dificuldades 
do aluno

Disponibilidade reservada Reservas relativas ao conteúdo da 
formação

7

Reservas relativas à sua motivação e à 
dos colegas

Como se pode constatar no quadro 9 (p.57), este bloco temático mereceu menor atenção da 

parte dos entrevistados. O número de indicadores ficou aquém das nossas expectativas, 

embora a revisão da literatura já nos tivesse alertado para a dificuldade de os professores 

explicitarem claramente as suas carências formativas (Rodrigues, 1999; Estrela, Madureira e 

Leite, 1999). Talvez o facto de um número reduzido de alunos identificados com NEE terem 

chegado ao ES tenha condicionado as respostas dos nossos entrevistados.

O tema “novas competências exigidas ao professor” mereceu maior atenção dos entrevistados 

(42 UR) provavelmente porque os mesmos têm a consciência da existência de novos desafios, 

cuja formação inicial que fizeram não consegue dar resposta.

O contributo da formação contínua no desempenho dos professores mereceu alguma atenção 

dos entrevistados, com realce para o facto de os mesmos admitirem que só a formação em si 

não contribui para a mudança no quotidiano da turma/Escola (20 das 30 UR do tema).
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A motivação dos entrevistados para a formação foi revelada de forma acanhada (apenas 16 

UR). Na discussão dos resultados por tema, explicitaremos, aos poucos, as razões que nos 

levaram a tirar tais ilações.

Passamos a abordar o bloco temático III, por temas.

O 1º tema deste bloco refere-se às competências que os entrevistados acham que a conjuntura 

actual exige aos professores.

Quadro 23 - Tema: Novas competências exigidas ao professor

Categoria Sub - Categoria Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Competências 
desejáveis

De foro pessoal Ser paciente E1x2 2

11

Ser tolerante E1 1
Ser criativo E1x2

E6
3

Mudança de mentalidade E5 1

Ser atento à diversidade de situações E1,E3 2
Ser reflexivo/ questionar-se E8 1

Procurar informações E2 1

De foro relacional Ser educador E2 1
6Ser atento aos problemas sócio -

económicos
E3 1

Ser preparador para a vida E3,E6 2
Ser conhecedor dos seus alunos E8x2 2

De foro pedagógico Ser verdadeiro pedagogo E6 1

18

Ter domínio da comunicação gestual E7 1
Preparado como formador E3x2 2
Ter formação específica na área de 
Educação Especial

E4,E8 2

Ser competente cientificamente E2,E5,E7 3
Inovar pedagogicamente E2

E3x2
E1

4

Procurar formação contínua E1,E2,
E3,E5

4

Desenvolvimento de tarefas com 
alunos

E2 1

De 
desenvolvimento 
profissional geral

Desenvolvimento pessoal E2 1
7Desenvolvimento relacional E2x4, E8 5

Valorização pessoal e social E5 1
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Com este tema, constituído por uma única categoria, pretendíamos inventariar as novas 

competências desejadas pelos nossos entrevistados, para responder aos desafios do dia-a-dia. 

Pode-se verificar no quadro 23 que, segundo os entrevistados, as competências a desenvolver 

deverão centrar-se nos domínios pessoal, relacional, pedagógico e de desenvolvimento 

profissional geral.

O domínio pedagógico apresenta-se com maior realce (18 UR) e está relacionado sobretudo 

com a necessidade de o professor ter acesso à formação contínua (4 UR) e ainda com a 

necessidade de inovação pedagógica (4 UR). “Ter novas estratégias” (E3), “estar sempre se 

renovando” (E2) e “ser reinventor de actividades” (E1) são as razões evocadas pelos 

entrevistados e que comprovam as necessidades mencionadas.

Foram também evidenciados dentre os desejos dos entrevistados, a necessidade de “ser 

competente cientificamente” (E2, E5, E7) e de ter “formação específica na área de educação 

especial (E4, E8).

Observa-se no quadro 21 a enumeração de competências que classificámos como sendo de 

foro pessoal (apenas E2 e E7 não se referiram a elas). O “ser criativo” (3 UR), “ser paciente”( 

2 UR)e “ser atento à diversidade de situações” (2 UR), são algumas das competências 

apontadas.

O aspecto relacional (6 UR), retratado em indicadores tais como “ser conhecedor dos seus 

alunos (E8) e “ser preparador para a vida” (E3, E6) deve também fazer parte do lote de 

competências do professor que trabalha a inclusão.

Foram 7 as unidades de registo relativas às competências no domínio do desenvolvimento 

profissional, nomeadamente as de desenvolvimento pessoal e relacional e as de valorização 

pessoal e social. E2 e E4 manifestaram ser desejável que o professor desenvolva o seu 

relacionamento com outros agentes educativos pois trará vantagens ao seu desenvolvimento 

profissional.

Em Cabo Verde, parece-nos que, apesar das escassas oportunidades de formação, os 

professores têm procurado se desenvolver profissionalmente, na linha do que refere Garcia 

ser, na linguagem corrente: “ aperfeiçoamento, formação em serviço, formação contínua, 

reciclagem (…)”(Marcelo – Garcia:137-138). Cabe às Entidades competentes “analisar e 

aprofundar os aspectos que possam favorecer ou dificultar o desenvolvimento profissional e 

intervir adequadamente para que os professores trabalhem em condições adequadas e rendam 

ao máximo” González (2002:241).
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Quanto às novas competências, do nosso ponto de vista não foram apontadas pelos nossos 

entrevistados. São as de sempre, cujo sistema educativo tem de criar condições para que 

possam ser desenvolvidas pelo professor. Na verdade, alguns autores referem que as 

competências necessárias para leccionar turmas inclusivas não são diferentes das 

competências necessárias a um bom professor (Ainscow, 1995; Porter, 1995; Madureira e 

Leite, 2003). Com efeito, quando os professores se descentram do aluno-padrão e se 

preocupam em ajudar os alunos a encontrar a melhor forma de aceder ao conhecimento, de 

acordo com as suas características e necessidades, encontram modos de organização do ensino 

nos quais os alunos com NEE se sentem incluídos.

Passamos a apresentar os resultados da análise do 2º tema do III bloco temático:   

Quadro 24 - Tema: Contributo da formação contínua no desempenho de novos papéis

Categoria Subcategoria Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Contribuição 
Positiva

Desenvolvimento 
profissional do professor

Favorece a reflexão sobre a prática E1x7 7 10
Favorece a actualização E1

E6
2

Especialização do professor Possibilidade de especialização do 
professor

E3 1

Contribuição 
Positiva, mas 
condicionada

À forma como o professor 
se sente na sociedade

Escassas repercussões da formação 
contínua na carreira do professor

E5 1
3

Desvalorização da imagem social do 
professor

E5 1

Poucas oportunidades de formação 
contínua

E6 1

Às condições/estratégias de 
formação

Formação de curta duração, insuficiente
para lidar com a diversidade

E5x2 2

9
Formação de carácter teórico e ensino 
transmissivo

E5 1

Pouca motivação dos professores devido 
à falta de repercussão na carreira docente 

E5x4 4

Adesão dos professores quando a 
formação é interessante

E5x2 2

Às necessidades reais de 
formação do Professor

Necessidade de conhecer estratégias para 
trabalhar o comportamento do aluno

E6x2 2 6

Necessidade de saber avaliar o aluno com 
NEE - “ deficientes visuais e auditivos”

E6 1

Necessidade de especificar 
antecipadamente os temas 

E7x2
E8

3

Ao acompanhamento pós-
formação

Necessidade de acompanhamento do 
professor

E5 1
2

Inexistência de acompanhamento depois 
da formação que o professor fez

E8 1
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O quadro 24 evidencia a consciência que os professores têm em relação ao contributo da 

formação contínua no desempenho de novos papéis. Alguns entrevistados referiram-se a esse 

contributo no desenvolvimento profissional do professor (9 UR) e na sua especialização 

(1UR). No entender dos entrevistados, a formação contínua “favorece a reflexão prática” 

(E1x7) e “favorece a actualização” do professor (E1, E6). Quando nos referimos que E1 

mencionou 7 vezes às vantagens da formação contínua, ele justifica sua resposta utilizando, 

durante a entrevista, expressões como “oportunidade de reconhecer possíveis erros”, 

“aprender a evitar a repetição de erros” e “evitar prejudicar os alunos”. Na verdade, ele 

reconhece na formação contínua a oportunidade de reflectir sobre as práticas para melhorar o 

seu desempenho.

Mas apesar do reconhecimento da importância da formação contínua, os entrevistados 

parecem dar um sinal de alerta: “ Não basta fazer a formação!”Aliás, é evidente no quadro, o 

número de UR a confirmar isso (20 das 30 UR do tema, vinculados à categoria “ contribuição 

positiva, mas condicionada”). Esse contributo está condicionado “ à forma como o professor 

se sente na sociedade” (3 UR), “às condições/estratégias de formação (9 UR), às necessidades 

reais de formação do professor (6 UR) e “ao acompanhamento pós formação” (2 UR). É que 

alguns dos nossos entrevistados fazem parte do grupo de professores que, apesar de terem 

investido na sua formação, não se sente valorizado na Escola e na Sociedade. É que para além 

de existirem no País “poucas oportunidades de formação contínua” (E6), aqueles que apostam 

na actualização da sua formação acabam por se acomodar (E5), devido às “escassas 

repercussões da formação contínua na carreira” e ainda à “desvalorização da imagem social 

do professor” (E5).

Segundo os nossos entrevistados, a formação contínua precisa também responder às “reais 

necessidades dos professores (6 UR). Essas se prendem ao conhecimento de estratégias para 

“trabalhar o comportamento do aluno” (E6), “avaliar o aluno com NEE” (E6) e ainda para 

“identificar /especificar antecipadamente os temas” (E7, E8) sobre os quais ele precisa ter

formação.

A formação contínua contribui par o melhor desempenho dos professores quando ela estiver 

associada ao compromisso de acompanhamento do professor após a formação - referem E5 e 

E8.
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Este estudo permitiu identificar preocupações dos professores face a possíveis ofertas de 

formação, que geralmente são decididas a nível central. Estas poderão vir a ser acolhidas com 

alguma indiferença se não forem tidas em devida conta os aspectos referidos pelos 

entrevistados na segunda e última categoria do tema. 

Apesar de autores, como Cardoso (2002:22) reconhecerem “ (…) existir mesmo uma certa 

tendência por parte dos educadores em preservarem as práticas e rotinas tradicionais”, os 

professores entrevistados reconhecem o contributo da formação no seu desempenho, mas 

reconhecem também a existência de constrangimentos que impedem a repercussão da mesma 

na prática diária. 

E2 e E4 não se pronunciaram sobre o contributo da formação, optando pelo silêncio (não 

explicado). Conhecendo os entrevistados e tendo ambos concluído mais uma etapa de 

formação, por conta própria, atribuímos este silêncio à falta de impacto da formação na vida 

pessoal e profissional destes professores.Este e outros aspectos a ele associados, serão

tratados no tema a seguir - motivação do entrevistado para a formação - cujo quadro-resumo 

passamos a apresentar:

Quadro 25 - Tema: Disponibilidade do entrevistado para a formação

Categoria Sub - Categoria Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Disponibilidade total Motivação Pessoal Aquisição de novas competências E2 1 9
Melhoria do desempenho E3,E7 2
Uma mais-valia para o professor E1 1

Uma experiencia nova E2 1
Motivação 
incentivada pelas 
dificuldades do aluno

Mais competências para dar resposta 
ao aluno

E1 1

Mais preparação para encarar as 
dificuldades

E3,E7 2

Mais capacidade de solucionar 
problemas

E3 1

Disponibilidade 
reservada

Reservas relativas ao 
conteúdo da formação

Se servir para ajudar E5 1 4
Se for interessante E5 1

Se constituir mais uma área de 
conhecimento 

E8,E6 2

Reservas relativas à 
sua motivação e à dos 
colegas

Porque fica embaraçado na turma 
com alunos com NEE

E1 1

Porque acha que está disponível E4 1 3

Porque os colegas se mostram 
interessados

E4 1

Porque gosta de ser formado e quer 
formar outros

E6 1
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Como podemos verificar, o quadro 25 revela que a disponibilidade dos entrevistados para a 

formação não parece ser tão convincente (apenas 9 UR). As razões apresentadas, 

principalmente na subcategoria motivação pessoal, o confirmam. Parece existir uma “certa 

curiosidade” do professor em relação à formação e uma vontade de ter novas experiências de 

aprendizagem. Até o aluno é apontado como factor motivador da possível participação 

professor por E1, E3 e E7. Mas a reserva em relação à disponibilidade para participar na 

formação é confirmada não apenas pelo número de indicadores (8), mas sobretudo pelas 

justificações: “servir para ajudar” e “ser interessante”, utilizados por E5 e “ser mais uma área 

de conhecimento”, razão evocada por E6 e E8; estas justificações parecem ser denunciadoras 

que, perante outras ofertas de actividades “mais interessantes” qualquer oferta formativa para 

lidar com as dificuldades decorrentes da inclusão, será deixada em segundo plano. 

Percepcionamos uma possível fuga à participação quando E4 (aquele que não se pronunciou 

sobre o contributo da formação contínua), ao deixar escapar “acho que estou disponível” ou 

“os colegas se mostram interessados”. Até que ponto os colegas se mostram interessados? A 

análise das entrevistas revela que a motivação dos entrevistados, principalmente de E1, E4 e 

E6 é duvidosa, sobretudo se analisarmos mais algumas justificações:

- (…) porque fica embaraçado na turma com alunos com NEE” (E1); ou 

- (…) porque gosta de formar e quer formar os outros “(E6).

Sendo a formação contínua, como vimos no enquadramento teórico, um aspecto importante 

do desenvolvimento profissional docente, esta deve estar relacionada e ter repercussão na 

carreira profissional (Marcelo-García, 1999; Day, 2003). Com efeito, se relacionarmos estes 

dados com aqueles que surgiram em temas anteriores e que se referiam a aspectos extrínsecos 

ao professor, como a falta de reconhecimento social e profissional, é possível perceber uma 

certa desmotivação dos docentes entrevistados relativamente à participação em acções e 

cursos de formação.
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4.2.4-Bloco Temático IV: Expectativas de Formação

Este é o último bloco temático deste estudo e aquele que teve a maior explicitação da parte 

dos nossos entrevistados, com 194 unidades de registo. Passamos a apresentar e a discutir os 

resultados da análise:   

Quadro 26 - Categorias e Temas do Bloco Temático IV

Temas Categorias Subcategorias TUR
/Categ.

TUR
/Tema

Preferências do 
entrevistado quanto:

1-Aos aspectos logísticos

Local No País 10 99
No Estrangeiro

Duração Curta (3-5 dias úteis) 15
Média (1 mês – 2 anos)
Longa (mais que 2 anos)

Período ideal Períodos propostos 8
Não especificado

Entidade Organizadora Entidade nacional 12
Não especificado

2- À orientação da 
formação

Objectivos Obter mais conhecimentos 10 87
Melhorar o desempenho profissional 

Temáticas desejadas Relativas às NEE 5
Relativas à formação em geral 

Processos mais 
adequados para a 
organização da 
formação

Inventariar as experiências e motivações dos 
professores (motivação intrínseca)

72

Inventariar as expectativas pessoais e 
profissionais do professor (motivação 
extrínseca)
Criação pelo MEES de modalidades de 
compensação do professor

3- Aos intervenientes 
Perfil do formador Ser “sábio” e experiente 24 34

Ter nacionalidade Cabo-verdiana
Ter nacionalidade Estrangeira

Perfil do formando Participação aberta a todos os professores 10
Participação condicionada a algumas 
categorias de professores

Adesão à formação para 
a inclusão

Percepção quanto à 
adesão à formação para 
a inclusão

Adesão total 28 28
Adesão condicionada pela personalidade do 
Professor
Adesão condicionada pelas estratégias de 
comunicação com o professor
Adesão condicionada pela resolução de 
problemas existentes na classe docente

Tal como se pode verificar, o bloco foi organizado em 2 temas: desejos do entrevistado 

relativamente à formação contínua (166 UR) e adesão à formação (28 UR).
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Para facilitar a análise de conteúdo, o 1º tema foi dividido em 3 subtemas: preferências do 

entrevistado quanto aos aspectos logísticos, quanto à orientação da formação e quanto aos 

intervenientes. O 1º subtema mereceu maior atenção dos entrevistados (87 UR).

O 2º tema – adesão à formação para a inclusão – que não constava do Guião de entrevista, 

surgiu na sequência das respostas dos entrevistados e da necessidade de nos certificarmos da 

disponibilidade dos mesmos aderirem às ofertas formativas no domínio de educação especial. 

Apesar de ter uma única categoria e apenas 28 UR, são as 4 subcategorias que mais chamam a 

tenção, nomeadamente, a adesão condicionada à personalidade do professor, às estratégias de 

comunicação com o mesmo e à resolução de problemas existentes na classe docente.

Passamos a apresentar de seguida o tema desejos do entrevistado relativamente à formação 

contínua. E como afirmamos anteriormente, para facilitar a discussão dos resultados da 

análise, o tema foi dividido em 3 subtemas. 

Quadro 27 - 1º Subtema: Preferências do entrevistado quanto aos aspectos logísticos

Categoria Sub - Categoria Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Ao local No País Escola do professor E2,E4,E6 3
7Ilha de Santiago E2 1

Em Cabo Verde, para evitar fuga de 
quadros

E6x2 2

Não especifica o local E5 1

No Estrangeiro Fora de Cabo Verde E1 1 3

Não importa onde fosse E3x2 2

À duração Curta duração 
(3 a 5 dias 
úteis)

Até uma semana, nas férias do 
trimestre

E2 1 7

Até uma semana E8 1

Média duração 
(1 mês a 2
anos)

Um mês E5 1 5
Um ano E2 1
Um Complemento” E3 1
Pequenos Cursos de Reciclagem E7,E8 2

Longa duração 
(mais que 2 
anos)

Um curso de formação E5 1 3
Formação periódica E1, 

E5,E7
3

Ao período ideal Períodos 
propostos

Nas férias entre os períodos E2,E8 2 7
Nas férias. (sem definir qual) E4,E6,E7 3

No período contrário ao que o 
professor lecciona

E3,E8 2

Não 
especificado

Dificuldade em decidir qual o 
melhor período

E7 1 1

À Entidade 
organizadora

Entidade 
nacional

MEES E2,E3 2 10

Uni-CV E7 1
Escola do Professor E2,E3,E6

E8x2
5
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Escola e alguém da área E6 1
MEES em parceria com a escola E4 1

Não 
especificado

Entidade especializada na área E5 1 2
Desconhecimento da Existência de 
Entidade Formadora capacitada 

E5 1

Este 1º subtema está organizado em 4 subcategorias referentes ao local, à duração, ao período 

ideal e à entidade organizadora. Nenhuma das categorias teve, a nosso ver, um maior destaque 

da parte dos entrevistados.

Em relação ao local, não há dúvidas que a maioria dos professores prefere que a formação 

contínua seja realizada no País. Apenas E1 refere à formação “fora de Cabo Verde”. E6 

justifica a sua posição deixando um alerta: “para evitar fuga de quadros”. De facto, a 

percepção que temos é que muitos dos que fazem formação fora de Cabo Verde geralmente 

não regressam, alegando ter mais oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 

E3 não se importa com o local da formação, “desde que seja no País”, mas E2, E4 e E6 

preferem que seja “na escola do professor”. Estas posições defendidas pelos entrevistados vão 

ao encontro de aspectos sugeridos por vários autores, entre os quais González: “que se tenha 

subjacente ao plano de formação do professor do ensino regular o conceito de 

desenvolvimento profissional defendido por Marcelo-Garcia (1995), isto é, aquela formação 

do professor que “(…) valorize o seu carácter contextual, organizativo e orientado para a 

mudança”(González, 2002:251). Com efeito, a formação contínua centrada na escola, isto é 

desenvolvida a partir das necessidades e problemas que se colocam aos docentes de uma 

determinada instituição e realizada em conjunto por esses docentes, no seu local de trabalho, é 

uma forma de garantir que a formação tem uma relação expressa com as situações 

profissionais, em termos colectivos e individuais.

Quanto à duração, parece existir uma preferência por formações de média duração (de 1mês a 

2 anos), quer sejam pequenos Cursos (E7, E8) ou até Complemento de formação” (E3). Mas 

há quem prefira que dure “até uma semana”- 3 a 5 dias (E2, E8).

Quanto ao período, as férias parecem ser ideal para se fazer a formação (E2, E4. E6, E7 e E8) 

tendo E3 e E8 sugerido que poderá ser no “período contrário ao que o professor lecciona”. 

Pareceu-nos que alguns entrevistados não estão de acordo que todo o período de férias do 

professor seja destinado à formação. Existe necessidade de descanso, expresso por E7 que 

teve “dificuldade em dar indicações” quanto ao período ideal de formação.E1 e E5 não 

emitiram opinião.
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Em relação à entidade organizadora, a maioria defende que ela seja nacional (10 UR), de 

preferência que seja a escola (5 UR), mesmo que seja em parceria com o MEES ou alguém da 

área. Apenas E5 deseja que a formação seja organizada por entidade especializada na área e 

manifesta a sua ignorância quanto à existência de tal entidade em Cabo Verde. Seguramente 

E5 sugere que a entidade organizadora esteja fora de Cabo Verde.

Segue-se a apresentação do 2º subtema do 1º tema do bloco IV.O subtema foi organizado em 

3 categorias relativas aos objectivos (10 UR), às temáticas (5 UR) e aos processos mais 

adequados para a organização da formação (42 UR).

Quadro 28 - 2º subtema: Preferências do entrevistado quanto à orientação da formação

Categoria Subcategoria Indicadores F Ent TU
R

TUR 
SC

Aos 
objectivos

Obter mais 
conhecimentos

Adquirir competências para lidar com a 
diversidade

E1 1 4

Ganhar experiencia com outros países E1 1

Aprofundar conhecimentos em Educação Especial E5, E1 2

Melhorar o 
desempenho 
profissional

Partilhar com outros professores E1 1 6

Capacitar no saber - fazer E7x4 5

Às Temáticas Relativas às 
NEE

Formação sobre Braille E7 1 2

Formação em Língua Gestual E7 1

Relativas à 
formação em 
geral

Identificar áreas prioritárias E4 1

3
Seleccionar conteúdos a partir dos interesses dos
docentes

E4 1

Escolher período ideal E3 1

Aos 
processos 
mais 
adequados
para a 
organização 
da formação

Inventariar as 
experiências e 
motivações 
dos 
professores
(Motivação 
Intrínseca)

Da percepção que tem da heterogeneidade da 
turma

E1, E4
E8

3 15

Da percepção que tem da experiência de trabalho 
com alunos com NEE

E1x2
E3x2

4

Da percepção que tem das potencialidades dos 
alunos com NEE

E1x3 3

Da percepção das preocupações que tem com a 
inclusão do aluno com NEE

E1 1

Da percepção da motivação que tem em participar 
na formação

E3,E8 2

Da percepção que tem do seu valor como 
profissional

E5 1

Da percepção que tem do como se sente na escola E5 1

Inventariar as 
expectativas 
pessoais e 

Criação de condições condignas de trabalho 
(humanas, logísticas…)

E1
E3x3
E5,E6

8 27
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profissionais 
do professor 
(Motivação 
extrínseca)

E7,E8
Reconhecimento que o trabalho com alunos com 
NEE requer competências extra

E1 1

Criação de espaços de reflexão para professores E1 3
Criação de uma escola de formação E1 1
Preparação dos professores para Educação 
Inclusiva

E1,E7 2

Motivação de todos a participar E2x2
E7

3

Mapeamento a nível nacional dos alunos com 
NEE

E4 1

Identificação dos professores interessados na 
capacitação para trabalhar com alunos com NEE

E4 1

Resolução das reclamações dos Professores 
(Desbloqueio das Progressões, Promoções e 
Reclassificações)

E5
E7x3

4

Diminuição da distância casa - Escola E6 1

Criação de condições para que as escolas realizem 
formações

E6 1

Valorização, pelo professor, da formação na área 
da Educação especial

E7 1

Criação pelo 
MEES de 
modalidades 
de 
compensação 
do professor

Recepção de uma Carta - Convite E3 1
30

Reconhecimento como Bom Profissional E3 1

Inclusão mais rápida no Quadro definitivo do 
MEES

E5 1

Melhoria das condições de trabalho E1x2
E2x4
E3x2
E4x2
E5,
E7x3

14

Criação de modalidades de 
compensação/benefícios

E1 
E5x2, 

3

Criação de oportunidade de prática, após a 
formação 

E6X3 3

Atribuição de uma compensação financeira E1,E2
E3x2
E5x2
E8

7

Das 3 categorias, a 3ª se destaca não apenas pelo número de unidades de registo (72) mas 

também pelo facto de, durante a entrevista termos solicitado a opinião sobre estratégias a 

utilizar para a formação dos professores e as respostas terem sido numa outra linha: indicação 

de processos mais adequados para a organização da formação. Os entrevistados mostram-se 

preocupados com a necessidade de os organizadores da formação conhecerem dois aspectos 

fundamentais relacionados com os potenciais formandos: as suas experiências e motivações 
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(15 UR) e as suas expectativas pessoais e profissionais (27 UR).É que, relativamente ao 1º 

aspecto, deverão ser tidas em devida conta a percepção que o formando tem sobre a 

heterogeneidade da turma, as preocupações que tem com a inclusão, a experiência de trabalho 

com alunos com NEE e das potencialidades desses alunos, a motivação que tem em participar 

na formação, o como se sente na escola e como profissional, etc.

Relativamente aos aspectos extrínsecos ao professor, no quadro 26 são inventariados alguns, 

dos quais se destaca a “criação de condições condignas de trabalho”, apontada pela maioria 

dos entrevistados (8 das 27 UR desta subcategoria). Os indicadores levam-nos a deduzir que 

os entrevistados convidam os organizadores da formação a conhecerem a realidade na qual 

vivem os actuais docentes. Deixam pistas, no sentido de, querendo que a formação tenha o 

sucesso desejado, sejam levados em conta, alguns aspectos, nomeadamente os relacionados 

com resolução das reclamações dos professores (desbloqueio das promoções e 

reclassificações) ” ( 4 UR).Aliás, este estudo revela que os organizadores da formação, para 

além desses conhecimentos, deverão agir no sentido de, junto com MEES, sejam criadas 

modalidades de compensação do professor que opte pela formação contínua (30 UR). 

Destacam-se dentre as propostas dos professores: a melhoria das condições de trabalho” (14 

UR); a atribuição de uma compensação financeira”(7 UR); a criação de modalidades de 

compensação/benefícios” (3 UR); e a criação de oportunidades de prática após a formação (3 

UR). Foram apontadas também outras sugestões que parecem ser, a nosso ver, mais simples 

de se pôr em prática: “recepção de uma carta convite” pelo formando (E3), seu 

“reconhecimento como bom profissional” (E3) e a “inclusão mais rápida no quadro definitivo 

do MEES” (E5). 

As propostas dos entrevistados interligam-se com a apreciação de Esteve (1995). Ele refere-se

a trabalhos de investigação que identificam a falta de tempo para atender às múltiplas 

responsabilidades que se têm acumulado sobre o professor, como causa fundamental do seu 

esgotamento. Estes aspectos requerem uma reflexão conjunta MEES, entidades formadoras e 

professores.

Quanto às duas outras categorias (objectivos e temáticas), não trouxeram grandes novidades. 

Os entrevistados referem que a formação servirá para “obter mais conhecimentos” (4 UR) e 

“melhorar o desempenho profissional (6 UR). 

Quanto às temáticas, indicaram duas relativas às NEE (Braille e língua gestual) e 

relativamente à formação em geral deixaram algumas sugestões referentes à identificação 
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necessária das áreas prioritárias, dos conteúdos e do período ideal de formação. Mais uma vez 

percepciona-se a necessidade de reflexões acerca das modalidades de formação, porque 

apesar de os professores não terem praticamente se referido aos temas, acabaram por deixar 

opiniões sobre outros aspectos que exigem reflexão por parte do Ministério da Educação; 

essas deverão ser programadas e deverão incluir a participação activa dos docentes e demais 

técnicos interessados na questão da inclusão dos alunos com NEE no ensino secundário.

González alerta que é preciso ter presente que o atendimento à diversidade nas escolas ditas 

normais ou regulares passa também por diversificar a formação dispensada a todos os 

profissionais da comunidade educativa.

“E dependendo do perfil do professor que o sistema educativo deseja, deverá 

ser tratado um conjunto de orientações conceptuais e linhas orientadoras da 

mudança que se pretende implementar, sem deixar de fora do processo o 

envolvimento do professor, que deverá ser o máximo possível” (González, 

2002:242) .

Passamos a apresentar o terceiro e último subtema: preferências do entrevistado quanto aos 

intervenientes.

Quadro 29 - 3º Subtema: Preferências do entrevistado quanto aos intervenientes

Categoria Sub - Categoria Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Perfil do 
Formador

Ser “Sábio” e 
experiente

Com experiência nessa área E1,E2
E5x2
E6x2 
E7

7
16

Com trabalhos científicos publicados E1x2 2
Com competências no domínio pedagógico 
e social

E2, E4
E7

3

Com contacto com situações reais de 
inclusão

E4,E7 2

Com for mação nas áreas de Psicologia, 
Sociologia, Psiquiatria

E3,E8 2

Ter Nacionalidade 
Cabo-verdiana

Conhecimento da realidade Cabo-verdiana E6 1 4

Dependente da existência de especialistas 
no mercado de trabalho

E5
E7x2

3

Ter Nacionalidade 
estrangeira

Recrutamento fora do país E5
E7x2

3 4

Desconhecimento da existência de 
Técnicos formados no País

E5 1

Perfil do 
Formando

Participação aberta a 
todos os professores

Necessidade de todos os Professores E5,E7
E6x2

5 5



99

Podemos constatar pelo quadro que o subtema foi organizado em duas categorias: perfil do 

formador e perfil do formando.

O perfil do formador, com maior número de unidades de registo (24 das 34 do subtema) está 

dividido em três subcategorias: na primeira se encontra resumido o perfil profissional do 

formador (16 UR) e as duas últimas revelam as preferências quanto à nacionalidade. Estas 

estão intimamente ligadas à primeira subcategoria, já que o ser “sábio” e experiente, exigido 

pelos entrevistados, requer, entre outros aspectos: “experiência nessa área” (7 UR), “trabalhos 

científicos publicados” (2 UR), “competências no domínio pedagógico e social” (3 UR),

“contactos com situações reais de inclusão” (2 UR) e “formação nas áreas de psicologia, 

sociologia e psiquiatria” (2 UR). Cabo Verde terá formadores que se incluam neste quadro 

referencial? Por isso E5 e E7 sugerem o “recrutamento fora do país”. Estes entrevistados 

manifestaram não ser contra o formador nacional, mas duvidam da “existência de 

especialistas no país”.

Quanto à categoria “perfil do formando, ela ficou dividida a meias em duas subcategorias: 

50% dos entrevistados defendeu a “participação aberta a todos os professores” (E5, E6, E7, 

E8), alegando que todos os professores precisam dessa formação para melhorar o seu 

desempenho e a outra metade sugeriu que a formação fosse “ (…) condicionada a algumas 

categorias de professores, nomeadamente os com alguma experiência nessa matéria” (E1),

com intervenção positiva no sistema educativo” (E1), com maior antiguidade (nº de anos de 

serviço) (E3), mas sem esse tipo de formação (E4), entre outros apontados.

O segundo tema do bloco temático IV, que passamos a apresentar, nasceu da necessidade de 

termos a percepção quanto à adesão dos professores às ofertas formativas para a inclusão.

E8

Participação 
condicionada a 
algumas categorias de 
professores

Com alguma experiencia nessa matéria E1 1 5

Com contacto com alunos com NEE E1 1
Com intervenção positiva no Sistema 
Educativo

E1 1

Com maior antiguidade (nº de anos de 
serviço)

E3 1

Com experiência, mas sem esse tipo de 
formação

E4 1
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Quadro 30 - Tema: Percepção quanto à adesão à Formação para a Inclusão

Categoria Subcategoria Indicadores F Ent TUR TUR
SC

Percepção 
quanto à 
adesão à 
formação 
para a 
inclusão

Adesão Total Por ser novidade e ter vontade de experimentar E1
E8

2            

9Por porem os alunos em primeiro lugar, apesar da falta de 
condições

E6
E8

2

Por haver muitos dispostos a participar E6 1
Por gostar de aprender mais E7 1
Por ser útil E7 1
Por permitir lidar com as situações E7 1
Por ser interessante E8 1

Adesão 
condicionada 
pela 
personalidade 
do professor

Estado do espírito do professor E5 1 2
Sensibilidade para lidar com a inclusão E4 1

Adesão 
condicionada 
pelas estratégias 
de comunicação 
com o Professor

Boa divulgação pelo MEES E1
E8

2 6

Sensibilização para a actualização do Professor E6
E8

2

Sensibilização para outros ganhos não financeiros E6 1

Convite individualizado por parte do Ministério E8 1

Adesão 
condicionada 
pela resolução 
de problemas 
existentes na 
classe docente

Criação de mecanismos de compensação dos desempenhos 
do professor

E3x2
E7

3 11

Diminuição do número de papéis desempenhado pelo prof. 
no Sistema Educativo

E5x4 4

Melhoria das condições actuais de trabalho do professor E8
E5

2

Resolução da situação profissional (Progressão, Promoção, 
Reclassificação)

E7 1

Criação de condições de trabalho com alunos com NEE 
(dado à sua delicadeza)

E8 1

Como se pode verificar no quadro 30, o tema ficou contido numa única categoria que se 

subdivide em quatro: a 1ª referente à adesão total (9 UR), e as outras 3, referentes à adesão 

condicionada (19 UR) pela, personalidade do professor (2 UR), estratégia (s) de comunicação 

com o professor (6 UR) e resolução de problemas existentes na classe docente (11 UR).

Os indicadores da adesão total continuam a ser pouco convincentes (curiosidade, ser útil, 

gostar de aprender…) e os da adesão condicionada deixam pistas para a necessidade de 

comunicação da entidade formadora com os professores, nomeadamente: boa divulgação da 

formação (E1, E8), sensibilização dos formandos sobre outros ganhos, não financeiros (E6) e 
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para a necessidade de actualização do professor (E6, E8) e ainda da necessidade do formando 

vir a receber uma carta convite individualizado por parte do Ministério da Educação (E8).

Da última subcategoria do tema – adesão condicionada pela resolução de problemas 

existentes na classe docente, destacamos as sugestões dos entrevistados: “diminuição do nº de 

papéis desempenhados pelo professor no sistema educativo (4 UR), “ criação de mecanismos 

de compensação dos desempenhos do professor” (3 UR) e “melhoria das condições de 

trabalho do professor” (2 indicadores).

Mais uma vez fica confirmado o que foi expresso nas respostas dos professores em dois temas

anteriores: 

a) Contributo da formação contínua no desempenho de novos papéis (quadro 24) 

no qual, apesar dos entrevistados reconhecerem a contribuição positiva da 

formação, deram maior ênfase (20 das 30 unidades de registo do tema) a um 

conjunto de situações que fazem com que a formação contínua não tenha a 

repercussão que se deseje no dia-a-dia da turma/escola e sobretudo na vida pessoal 

e profissional do professor; e

b) Disponibilidade do entrevistado para a formação (quadro 25), no qual, a 

motivação dos professores não foi tão evidente (apenas 16 UR, das quais 7 sob 

reservas, relativas ao conteúdo da formação e à motivação dos professores. A 

motivação pessoal do professor foi expressa apenas em 5 UR das 16 do tema.

Estaremos perante o mal-estar docente? “ (…) Reacções dos professores como grupo 

profissional desajustado devido à mudança social?” (Esteve, 1995: 97) . Segundo este autor, 

este fenómeno é caracterizado pelo “sentimento de insegurança” que “é uma das causas do 

cepticismo e da recusa dos professores em relação às novas políticas”.



102

4.2.5 - Síntese dos resultados finais da análise de conteúdo às entrevistas aos 

professores

Tendo em conta os blocos temáticos e os respectivos temas e indicadores resultantes da 

análise de conteúdo (Quadro - Resumo nº 10), é possível concluir, em termos gerais, que os 

professores entrevistados, no que diz respeito:

1 – À PERCEPÇÃO DO PROFESSOR FACE À INCLUSÃO DE ALUNOS COM NEE:

- Revelam que diferença entre os alunos advêm da diversidade no comportamento, no ritmo 

de aprendizagem, nos valores e nas atitudes e nos problemas que os mesmos apresentam no 

dia-a-dia na sala de aula;

- Pensam que as preocupações pedagógicas estão centradas na dificuldade na prática 

pedagógica em turmas heterogéneas e têm como origem a falta de formação para trabalhar 

com a diversidade.

2 – AO SIGNIFICADO DO TERMO INCLUSÃO:

- Associam-no mais ao “Ser participante” (7 UR) e “Não ser excluído” (9 UR) ;

- Definem-no como “devolver sociabilidade ao estudante”, “ inserir”, “sentir parte de”,

“integrar” e “dar oportunidade a todos”;

- Referem à criação de condições necessárias para que o mesmo ocorra por parte do próprio 

aluno, pelo professor e pela família.

3 – À PERCEPÇÃO SOBRE A INCLUSÃO OU ALUNOS COM NEE:

- A maioria concorda com a inclusão, tendo manifestado alguma reserva os entrevistados E3 e

E6.A reserva manifestada prende-se com a necessidade de colaboração de outros agentes, 

nomeadamente professores/ técnicos especializados ou de determinados professores de 

algumas áreas (Sociologia, FPS) para acompanhá-los e ainda da aceitação desses alunos pelos 

colegas;

- Reconhecem o papel decisivo do professor e relembram a participação necessária neste 

processo de facilitação da inclusão de mais três (3) actores: o próprio aluno com NEE, a 

Escola e o Estado.

4 – ÀS DIFICULDADES PERCEBIDAS NA PRÁTICA LECTIVA:

- Relacionam-nas com a falta de estratégias para conseguir estabelecer o relacionamento 

necessário com os alunos com vista à condução das aulas e ao controlo disciplinar necessário; 

Não estão directamente relacionadas com o défice na preparação científico-pedagógica, 
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(apenas 3 entrevistados a refere: E1, E3 e E5) e põem tónica na necessidade de estratégias 

para realizar “aulas específicas” e não ter “preconceito em relação ao aluno”.

5 – À ORIGEM DAS DIFICULDADES: 

- Praticamente atribuem-nas à falta de formação de professores (14 UR) e à diversidade de 

alunos em geral (13 UR) e aos que têm NEE (11UR). As características da população escolar, 

cujas origens eles associam à origem socioeconómica e cultural, criam um conjunto de 

constrangimentos que são agravados pela actual gestão/organização da turma (turmas

“numerosas”, falta de materiais didácticos etc.).

- Percepcionam a falta de formação no domínio de EE como dificuldade quando reconhecem

que deverá existir “ensino condicionado à forma de ser e de estar do aluno” e que para tal não 

estão preparados (não têm técnicas) para “identificar as necessidades”, arranjar estratégias 

para melhor aproveitar os alunos e inclusive deixar de “rotular os alunos com os quais não 

consegue trabalhar”.

6 – ÀS FORMAS DE RESOLUÇÃO DAS DIFICULDADES:

- Revelam que geralmente é o próprio docente que as resolve, mesmo que a reacção não seja 

imediata e tenham que solicitar a colaboração de outros, nomeadamente Direcção da Escola e 

colegas de profissão;

7 – AOS PROBLEMAS SENTIDOS NA COOPERAÇÃO COM OUTROS AGENTES 

EDUCATIVOS:

- Reconhecem que praticamente não existem.

- Reconhecem a existência de mecanismos que minimizam as dificuldades sentidas, 

nomeadamente a receptividade dos colegas, a colaboração do director de turma e dos próprios 

alunos.

- Denunciam que a família / pais geralmente não têm colaborado na resolução das 

dificuldades.

8 – AOS FACTORES QUE DÃO ORIGEM A ESSAS DIFICULDADES:

- Não especificam aos que estarão na origem da falta de colaboração dos pais;

- Centram a atenção nas dificuldades dos seus colegas e o enfoque é posto nos factores 

intrínsecos (personalidade do colega – 20 UR) e extrínsecos (9 UR), advenientes da falta de 

condições para o “bom” desempenho do colega.
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9 – ÀO PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL:

- É visto como uma boa aposta por todos os entrevistados. Mais de 50% dos entrevistados 

reconhece que o professor de Educação Especial está melhor preparado para encontrar 

respostas” e “trazer experiências, cooperação e melhor estratégia”.

10 – ÀS NOVAS COMPETÊNCIAS EXIGIDAS AO PROFESSOR:

- Centraram-nas essencialmente no domínio pedagógico (18 UR). A necessidade do domínio 

de estratégias e técnicas, aliado à formação específica na área são focados como prioridade 

pelos entrevistados;

- Ser paciente, criativo, atento à adversidade e aberto à formação, são apontados, entre outros, 

como competências desejáveis pelos mesmos, reconhecendo que esses aspectos devem fazer 

parte da personalidade do docente.

11 – AO CONTRIBUTO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA NO DESEMPENHO DO 

PROFESSOR:

- Reconhecem a contribuição positiva desta no desenvolvimento pessoal e profissional do

professor e alertam que esta só tem impacto se de facto tiver repercussão na vida pessoal, 

profissional e social do professor e no dia-a-dia da escola.

- Revelam que o contributo da formação contínua do professor Cabo-verdiano está neste 

momento condicionado:

- à forma como o professor se sente na sociedade (E5, E6);

- às condições/ estratégias de formação (E5);

- às necessidades reais de formação existentes (E6, E7, E8);

- ao acompanhamento do professor pós - formação (E5, E8).

Merece reflexão o silêncio prolongado (inexplicável) de dois dos entrevistados (E2 e E4), 

provavelmente por pertencerem ao grupo que vive a situação de não valorização da formação 

que fez.

12- DISPONIBILIDADE DO ENTREVISTADO PARA A FORMAÇÃO QUE 

PERMITA LIDAR COM AS DIFICULDADES DECORRENTES DA INCLUSÃO DE 

ALUNOS C0M NEE:

- Nenhum dos entrevistados se mostrou indisponível, mas os resultados revelam que apenas 

50% dos mesmos tem alguma motivação (E1,E2,E3,E7). Outros revelaram alguma 

moderação/reserva, não devidamente justificada; 
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- Mesmo os indicadores de grau elevado de motivação não se mostram, do nosso ponto de 

vista, muito convincentes. Participam, por exemplo, para resolver o “embaraço” na turma com 

alunos com NEE, ou por ser “mais-valia para o professor” ou uma “experiência nova”.

13 – EXPECTATIVAS DO ENTREVISTADO RELATIVAMENTE À FORMAÇÃO 

CONTÍNUA:

- Exprimiram seus desejos relativamente a:

13.1 – LOCAL DE FORMAÇÃO:

- A maioria dos entrevistados opta pela formação no País e preferencialmente na Escola.

13.2- DURAÇÃO DA FORMAÇÃO:

- Uma formação entre 1 mês e dois anos parece corresponder à vontade dos entrevistados, 

tempo suficiente para serem realizados “Cursos de reciclagem” ou “Complementos”, como 

sugerem.

13.3- PERIODO IDEAL DE FORMAÇÃO:

- As Férias, entre Períodos/Trimestres, parecem ser a altura ideal tendo, dois dos entrevistados 

(E3, E8), sugerido também o “período contrário ao da leccionação” do professor. A omissão 

de E1 e E5 e a resposta de E7 (“É muito complicado indicar”), deverá ser tido em conta.

13.4- ENTIDADE ORGANIZADORA DA FORMAÇÃO:

- Há uma clara preferência pelas Escolas (E2, E3,E6 e E8), mesmo que seja em parceria com 

o Ministério de Educação (E4).

13.5 – OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO:

- Uma opinião não consistente, provavelmente, por esta área ser nova. Concentraram as 

opiniões em duas vertentes: “obter mais conhecimento” e “ melhorar o desempenho 

profissional”. 

-Propuseram que o principal objectivo da formação seja “capacitar no saber fazer”;

13.6- TEMÁTICAS DESEJADAS:

- Revelaram mais uma vez desconhecer este domínio (já o tinham revelado quanto aos 

objectivos e à formação de base do formador, propondo sociólogos, psicólogos e psiquiatras).

Apenas o E7 sugeriu Braille e língua gestual. Três dos entrevistados (E5, E6 e E8) não 

emitiram opinião. A opinião dos restantes entrevistados vai na linha de sugestões aos 

Promotores da Formação quanto à escolha da melhor altura para a formação e quanto à 

identificação e selecção dos conteúdos de facto prioritários para o professor.



106

13.7-ÀS ESTRATÉGIAS FORMATIVAS MAIS ADEQUADAS:

Preferiram sugerir PROCESSOS MAIS ADEQUADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA 

FORMAÇÃO.

-Revelaram ser necessário: inventariar as experiências e as motivações do professor 

(motivação intrínseca) e as suas expectativas pessoais e profissionais relacionadas com a 

motivação extrínseca e ainda a criação pelo MEES de modalidades de compensação do 

professor.

-Sobressai como prioridade a “melhoria das condições de trabalho” (14 das 30 UR da 

categoria), nomeadamente, redução de carga horária, a redução do número de alunos/turma, a 

atribuição de uma compensação financeira(7 das 30 UR desta categoria) entre outros.

13.8- PERFIL DO FORMADOR:

- Definem-no como “sábio” e experiente; que tenha não apenas o conhecimento cientifico mas 

sobretudo a experiência traduzida em algum trabalho feito nessa área” (E1) na “publicação de 

trabalhos científicos”(E1), frutos do “contacto com situações reais de inclusão (E4, E7). O 

ideal parece ser que o formador seja Cabo-verdiano, mas há quem sugira o recrutamento (E5)

/ Importação (E7), questionando se haverá Formadores Cabo-verdianos com experiencia de 

inclusão, residentes no País.

- Alguns preferem Psicólogos, Sociólogos e Psiquiatras – o que levanta alguma preocupação.

13.9- PERFIL DO FORMANDO

- Sugerem todos os professores como candidatos, (E5,E6,E7,E8...), havendo quem privilegie 

os que “já têm contacto com essas situações” (E1) e os professores mais antigos que “nunca 

tiveram essa formação”(E4).

14- À PERCEPÇÃO QUANTO À ADESÃO À FORMAÇÃO (surgiu na sequência da 

entrevista e revelou alguma preocupação):

- Os indicadores da adesão total, mostram-se pouco convincentes, no nosso entender (9 das 28 

UR do tema).

- A adesão às ofertas formativas está condicionada (19 UR):

a) pela personalidade do professor;

b) pelas estratégias de comunicação com o professor;

c) pela resolução de problemas existentes na classe docente. 
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4.3- Resultados das entrevistas a responsáveis da educação e formação de 

Professores em Cabo Verde

Neste Subcapítulo apresentamos e discutimos os resultados das entrevistas acima referidas, 

que se enquadram na necessidade de esclarecer informações colhidas durante as conversas 

informais com algumas personalidades ligadas ao MEES e ao ex-ISE nas entrevistas aos 

professores do ES. Para facilitar a discussão dos resultados da análise de conteúdo das 

entrevistas, elaboramos o quadro que se segue: 

Quadro 31 - Totais de indicadores por categorias

Categorias Subcategorias TUR/
Categ
.

% 
UR

Planeamento Nacional da 
formação contínua

Inexistência de um plano global 20 23,8
Existência de alguns estudos
Necessidade de definição de um plano geral de formação contínua
Necessidade da criação de um Órgão /Gabinete responsável pela 
Formação Contínua de Professores

Papel da Universidade na 
formação de professores

Envolvência da Universidade na formação inicial e contínua de 
professores

10 11,9

Autonomia das universidades
Não articulação entre o Ministério e as universidades

Perspectivas da formação de 
professores pelas 
universidades

Manutenção da componente científica 14 16,6
Fortalecimento da componente pedagógica
Formação de nível superior para todos os professores
Apoio à revisão curricular do ES

Papel do Ministério na 
formação de professores

Definição de prioridades e orientações 12 14,2
Necessidade de um sistema de creditação da formação contínua
Necessidade de integração da formação contínua na avaliação de 
desempenho

Problemática da inclusão dos 
alunos com NEE

Revisão Curricular e NEE 28 33,3
Criação do Professor de educação especial
Formação para resposta às NEE

Criação de Salas de Recurso pelo MEES

5 18 84 100

Para apoiar a apresentação e discussão dos resultados, a seguir apresentamos o quadro que 

revela o conteúdo da análise feita às entrevistas das duas responsáveis pela educação e 

formação de professores em Cabo Verde, incluindo os indicadores.
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Quadro 32 - Análise de conteúdo das entrevistas às senhoras RFPS (da Uni-CV) e 

RURC (do MEES)

Categorias Sub-categorias Indicadores Ent. TUR/ 
Subca
teg.

TUR/
Categ
.

Planeamento 
nacional da 
formação 
contínua de 
professores

Inexistência de um 
plano global

Desconhecimento da existência de um plano 
nacional de formação de professores

2 RFPS
1 RURC

4 20

Existência de projectos diversos de formação 
contínua, que podem corresponder ou não às 
necessidades do sistema educativo

1 RFPS

Existência de alguns 
estudos

Conhecimento da existência de levantamento de 
necessidades de formação realizado pelo 
GEP/ME

1 RFPS
1 RURC

3

Referência ao Plano estratégico para a Educação 
e aos resultados esperados para a formação de 
professores

1 RFPS

Necessidade de 
definição de um plano 
geral de formação 
contínua

Abertura de Cursos segundo Orientações do 
MEES (Necessidades das Escolas, Dados do 
GEP…)

4 RURC 10

Necessidade de criação de um plano nacional de 
formação que responda às necessidades do 
projecto de alargamento da escolaridade 
obrigatória

2 RFPS

Necessidade de reconversão e reorientação de 
profissionais

1 RFPS

Necessidade de um plano global de formação 
contínua que integre as diversas propostas a este 
nível

1 RFPS
1 RURC

Necessidade de um plano de formação contínua 
que possa dar resposta àquilo de que as escolas 
precisam

1 RFPS

Necessidade da criação 
de um Órgão /Gabinete 
responsável pela 
Formação Contínua de 
Professores

DGEBS deve criar uma Unidade para cuidar da 
Formação de Professores

2 RURC 3

Necessidade de colaboração com as Instituições 
de Formação de Professores (I.P. e ex- ISE)

1RURC

Papel da 
Universidad
e na 
formação de 
professores

Envolvência da 
Universidade na 
formação inicial e 
contínua de professores

Expectativa do Ministério da Educação no que 
se refere ao papel das Universidades na 
formação inicial de professores

1 RFPS 6 10

Possibilidade de envolver as universidades em 
projectos de reconversão e reorientação de 
profissionais

1 RFPS

Criação de alguns cursos pedidos pelo 
Ministério da Educação (ex: Supervisão 
pedagógica; gestão da educação e planeamento)

1 RFPS

Definição, pelo Ministério, da necessidade de 
formação de professores para disciplinas 
específicas

1 RFPS

Leccionação de cursos de formação contínua a 
pedido do ministério, no âmbito da Revisão 
Curricular (ex: História e Geografia de CV, no 
1º ciclo)

1 RFPS

Necessidade de alguma articulação entre o 
prestador de serviços (Universidades) e o 
empregador de professores (Ministério da 

1 RFPS
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Educação)
Autonomia das 
universidades

Inexistência de definição, pelo Ministério, do nº 
de vagas a abrir nos cursos de formação

1 RFPS 2

Não-aceitação, pela Instituição de formação, de 
algumas propostas do Ministério (ex: criação de 
uma mesma disciplina para vários cursos)

1 RFPS

Não articulação entre o 
Ministério e as
universidades

Falta de integração dos conhecimentos de 
diferentes disciplinas (ex: História+Geografia)

1 RFPS 2

Necessidade de a universidade formar 
professores de acordo com as necessidades e 
transformações do contexto

1 RFPS

Perspectivas 
para a 
formação de 
professores 
pelas 
Universidad
es

Manutenção da 
componente científica

Necessidade de continuar a haver uma forte 
componente científica dos cursos para 
professores do ES

1 RFPS 1 14

Fortalecimento da 
componente 
pedagógica

Necessidade de criar uma componente 
pedagógica mais forte nos cursos para 
professores do ES

1 RFPS 2

Necessidade de aprender com as instituições 
que já fazem formação pedagógica (ex: IP)

1 RFPS

Formação de nível 
superior para todos os 
professores

Inserção da formação de professores para o EB 
na Universidade

1 RFPS 6

Transformação do IP numa Escola Superior de 
Educação e Artes

1 RFPS

Necessidade de formação de professores para o 
projectado alargamento da escolaridade 
obrigatória

1 RFPS

Necessidade de formação de professores devido 
à mobilidade destes

1 RFPS

Necessidade de formação contínua de 
professores realizada com a colaboração do 
ensino superior

1 RFPS

Necessidade de formação de profissionais 
ligados à Educação (ex: directores de escolas, 
inspectores)

1 RFPS

Apoio à revisão 
curricular do ES

Assistência técnica 1 RFPS 5
Aconselhamento 1 RFPS
Orientação científica 1 RFPS
Validação científico-pedagógica 1 RFPS
Validação externa 1 RFPS

Papel do 
Ministério 
na formação 
de 
professores

Definição de 
prioridades e 
orientações

O Ministério não é uma entidade formadora 1 RFPS 3 12
O Ministério deve estabelecer as necessidades 
do sistema ao nível da formação de professores

1 RFPS

O Ministério pode dar orientações relativas à 
formação

1 RFPS

Necessidade de um 
sistema de creditação 
da formação contínua

Inexistência de um sistema nacional de 
creditação da formação contínua

1 RFPS 6

Dificuldade de motivação dos professores para a 
formação contínua

1 RFPS
1 RURC

Necessidade de criação de um sistema de 
creditação ligado à progressão na carreira

1 RFPS

Necessidade de impacto da formação contínua 
na carreira do professor

1 RFPS

Necessidade de conjugar os créditos da 
formação contínua com a formação do ensino 
superior

1 RFPS

Necessidade de 
integração da formação 

Experiências desenvolvidas em articulação com 
instituições internacionais que integraram a 

1 RFPS 3
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contínua na avaliação 
de desempenho

formação contínua na avaliação de desempenho 
docente
Formação contínua que inclui o 
acompanhamento em sala de aula deve ser 
integrada na avaliação de desempenho 

1 RFPS

Necessidade de articular a classificação 
profissional com a frequência de formação 
contínua e o seu impacto

1 RFPS

Problemática 
da inclusão 
dos alunos 
com NEE

Revisão Curricular e 
NEE

Escassa evidência da preocupação com as NEE 
na revisão curricular

3 RFPS 13 28

Existência de uma orientação geral para a 
educação inclusiva, mas não operacionalizada

1 RFPS

Necessidade de complementar a actual revisão 
curricular com a abordagem às NEE

1 RFPS

Inserção da problemática da diferença na 
abordagem por competências

1 RFPS

Necessidade de focar melhor a orientação para 
as NEE na revisão curricular em curso

3 RFPS

Não prevista a laboração do Plano de Formação 
Contínua de professores

2 RURC

Necessidade dos Técnicos das Instituições 
Formadoras, envolvidos no Projecto de Revisão 
Curricular, comunicar aos seus Dirigentes as 
necessidades de Formação

1 RURC

Necessidade de adaptações curriculares para o 
ES

1 RURC

Criação do Professor 
de educação especial

Necessidade de sensibilização do Professor do 
Ensino Regular

1 RURC 6

Existência da figura do prof. de apoio na Lei de 
Bases

1 RFPS

Falta de regulamentação da lei no que respeita 
ao apoio da ed. Especial

1RFPS

Existência de situações de apoio aos alunos com 
NEE, nomeadamente os surdos

1 RFPS

Existência de situações informais de apoio em 
sala de aula a a alunos com dificuldades 

1 RFPS

Reforço dos Gabinetes de Orientação Escolar e 
vocacional das Escolas Secundárias com 
Técnicos especializados

1 RURC

Formação para resposta 
às NEE

Necessidade de fazer complementos de 

formação para especialização no apoio às NEE

1 RFPS 4

Defende a aposta na formação contínua dos 
professores

1 RURC

Importância do Mestrado em Educação Especial 
para a formação de professores de apoio em 
Educação Especial

1 RFPS

Abertura do Ministério à criação da figura do 
professor de apoio de Educação Especial

1 RFPS

Criação de Salas de 
Recurso pelo MEES

Existência na Praia, Mindelo e Sal 1RURC 5

Previsão do alargamento do Projecto a outras 
Ilhas 

1 RURC
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Destinadas aos alunos do EBI 1 RURC

Poderão vir a ser alargadas aos alunos do ES 1 RURC
Necessidade do encaminhamento dos alunos 
com NEE para as Salas de Recurso pelos 
Professores do Ensino Regular

1 RURC

Como se pode constatar no quadro 32, as 84 unidades de registo foram organizadas em 5 

categorias e 18 subcategorias. 

O último tema - Problemática da inclusão dos alunos com NEE – apresenta o maior número 

de unidades de registo (28 das 84), seguido do 1º tema – Planeamento nacional da formação 

contínua de professores (20 UR).

Na 1ª categoria destaca-se a subcategoria “necessidade de definição de um plano geral de 

formação contínua. Várias razões justificam essa medida, segundo as entrevistadas: 

Primeiro, o facto de se prever o “alargamento da escolaridade obrigatória” (RFPS) e a 

“reconversão e reorientação de profissionais” (RFPS);

Segundo, não se pode continuar a abrir cursos seguindo orientações do ME com base apenas 

nas “necessidades das escolas e dados do GEP” (RURC).

Terceiro, reconhecimento pelas entrevistadas da necessidade da criação de um 

Órgão/Gabinete responsável pela formação de professores (3 indicadores). 

Quarto, porque apesar da existência de alguns estudos sobre a formação de professores, 

nomeadamente o (…) “levantamento de necessidade de formação realizado pelo GEP/ME (3 

UR) ”, não existe um plano geral de formação de professores (4UR).

A 2ª categoria refere-se ao papel da universidade na formação de professores. Segundo as 

nossas entrevistadas, existe uma relação entre as duas instituições manifestada também na 

“expectativa do ME no que refere ao papel das Universidades na formação inicial dos 

professores” (RFPS) e na “possibilidade de envolvê-las em projectos de reconversão e 

orientação de profissionais” (RFPS). Mas RFPS defende a necessidade de o Ministério definir 

a formação de professores por disciplinas específicas. RFPS se refere à “leccionação de 

alguns cursos de formação contínua, a pedido do Ministério, no âmbito de Revisão Curricular 

(ex: História e Geografia de Cabo Verde, no 1º Ciclo) ” e das dificuldades que têm encontrado 

no decorrer desses cursos.
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Revela também a inexistência de “articulação entre o ME e as universidades quando, por 

exemplo, há “falta integração de conhecimentos de diferentes disciplinas” ou quando a 

universidade forma professores não de acordo com as necessidades e transformações do 

contexto. Daqui se deduz a necessidade da envolvência da universidade em todos os 

processos de formação inicial e contínua de professores (6 UR).

Na 3ª categoria, essencialmente organizada com indicadores de RFPS, são indicadas as 

perspectivas para a formação de professores pelas universidades, nomeadamente pela Uni-

CV: “Manutenção da componente científica (1 UR),“Fortalecimento da componente 

pedagógica “ (2 UR) ”,“Formação de nível superior para todos os professores” (6 UR); e 

“Apoio à revisão curricular do ES” (5 UR). A formação de nível superior para todos os 

professores é justificada pela “transformação do Instituto Pedagógico numa Escola Superior 

de Educação e Artes” e portanto “a inserção da formação de professores do Ensino Básico na 

universidade” (REFS). A criação desta escola irá criar condições para a formação de outros 

profissionais ligados à educação, nomeadamente directores de escolas e inspectores. O apoio 

à revisão curricular já é evidente e se resume nomeadamente à assistência técnica, 

aconselhamento, orientação científica e validação cientifico-pedagógica. 

A categoria 4 acaba por resumir o papel do Ministério de Educação na formação de 

professores, do ponto de vista das nossas entrevistadas:

1º – “ Definição de prioridades e orientações” (portanto, o ME não forma professores, dá 

orientações às entidades formadoras);

2º - “Criação de um sistema de creditação da formação contínua” manifestada por alguns 

indicadores, tais como: “Necessidade de impacto da formação contínua na carreira do 

professor” (RFPS) e “Dificuldades de motivação dos professores para a formação contínua” 

(RFPS/RURC).

3º- “Integração da formação contínua na avaliação do desempenho” do professor. Uma das 

entrevistadas se referiu a experiências desenvolvidas com Instituições Internacionais com os 

professores do EBI na Ilha do Fogo, que poderá servir de base para a uma experiência num 

âmbito mais alargado.

A 5ª e última categoria, que mereceu maior explicitação das entrevistadas, refere-se, como 

dissemos anteriormente, à “problemática da inclusão dos alunos com NEE” (33,3 % do total 
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UR). A 1ª subcategoria contém quase 50% dos indicadores da categoria. Ela refere-se à 

Revisão Curricular. Apesar da “existência de uma orientação geral para a educação inclusiva” 

(RFPS), ela “não está operacionalizada” (RFPS), aliás é a mesma entrevistada a reconhecer a 

“escassa evidência da preocupação com as NEE na revisão Curricular” (3 indicadores), 

portanto existindo neste momento a “necessidade de complementar a actual revisão curricular 

com a abordagem às NEE” (RFPS). RURC afirma que “não está prevista a elaboração de um 

plano de formação contínua de professores” no âmbito do projecto de revisão curricular e 

delega aos “técnicos das Instituições formadoras”, envolvidos neste projecto, o papel de “ 

comunicar aos seus dirigentes as necessidades de formação”. Reconhece a “necessidade de 

adaptações curriculares para o ES”.

Quanto à criação do Professor de Educação Especial (6 UR): reconhece-se a “existência da 

figura do professor de apoio nas leis de bases do Sistema Educativo” e de “situações 

informais de apoio aos alunos com dificuldades” (nomeadamente alunos com problemas de 

visão, audição e de aprendizagem). No entanto, as entrevistadas recomendam: há

“necessidade de sensibilização do professor do ensino regular” (RURC), da “regulamentação 

da lei no que respeita ao apoio da educação especial” (RFPS) e do “reforço dos Gabinetes de 

orientação escolar e vocacional das escolas secundárias com técnicos especializados”.

Quando as entrevistadas referem-se à formação para dar resposta às NEE (3ª subcategoria) do 

último tema, destacam a necessidade de se fazer complementos de formação para 

especialização no apoio às NEE e dão importância ao mestrado de Educação Especial 

(resultante da parceria Uni-CV e ESELX) para a formação de professores de apoio à 

Educação Especial. Na última Subcategoria, criada essencialmente por indicadores retirados 

do discurso da RURC, dá informações sobre a criação de salas de recurso na Praia, Mindelo e 

Sal, destinadas aos alunos do EBI, cujo alargamento está previsto para outras ilhas e para o 

ES. RURC alerta para a “necessidade do encaminhamento dos alunos com NEE para as salas 

de recurso pelos professores do ensino regular”, o que pressupõe, a nosso ver, que o professor 

de ensino regular deverá ter uma formação, mesmo que básica, para que possa identificar 

esses alunos com NEE na sua sala de aula. 
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4.4- Relação entre os resultados da análise de conteúdo das entrevistas aos 

professores e aos responsáveis da educação e formação dos professores do ES

Do cruzamento dos resultados, surgem do nosso ponto de vista 3 questões “quentes”, sobre as 

quais é necessário reflectir:

1ª Questão: Inexistência do Plano Nacional de Formação

Muitos foram os indicadores que evidenciaram esta questão, que tem ganhado contornos

graves porque:

- As Instituições formadoras recebem apenas algumas orientações do MEES, sem por 

exemplo, a definição do número de vagas (RFPS); O Plano deverá dar todas as orientações 

necessárias para a preparação, realização e acompanhamento pós-formação.

- O indivíduo formado não percepciona a repercussão da formação que fez na sua vida 

pessoal, profissional e social, o que pode gerar o mal-estar docente e as suas consequências; o 

investimento feito pelo professor não é alvo de valorização, em termos de carreira por não 

existir creditação da formação nem cabimento orçamental (exemplo: mais de duzentos 

professores do ensino técnico formados a aguardar reclassificação).

Por isso, recomenda-se que a nível do MEES se crie um Órgão/Gabinete responsável pela 

formação de professores do ES, que agilize, dentre outros aspectos, a definição de prioridades 

e orientações para a formação, elabore e traga à discussão o sistema de creditação e a 

integração da formação contínua na avaliação do desempenho do professor.

2ª Questão: Deficiente articulação MEES e as entidades formadoras

É necessária uma clara definição de papéis. Não é pelo facto de docentes das Universidades, 

nomeadamente da Uni-CV, estarem envolvidos na preparação da Revisão Curricular, que 

deverão ser o veículo transmissor das necessidades de formação aos seus superiores 

hierárquicos. É necessário que as entidades formadoras estejam envolvidas no processo e por 

dentro das necessidades e transformações do contexto socioeducativo, de modo a planificarem 

as diversas modalidades de formação a curto e médio prazos. 

- Constata-se que existe “uma orientação geral sobre a educação inclusiva (RFPS), criaram-se 

Salas de Recurso” (RURC) e que existe abertura do MEES para a criação da figura de 
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professor de Educação Especial (RFPS). Os professores entrevistados concordam, de um 

modo geral, com a inclusão de alunos com NEE mas reconhecem as suas dificuldades em 

lidar com a situação, agravada pela acentuada diversidade de alunos que têm chegado ao ES, 

após o alargamento da escolaridade obrigatória para 6 anos.

- No âmbito da Revisão Curricular “não está prevista a elaboração do Plano de formação 

contínua de professores” (RURC). Os Técnicos do GEP do MEES dizem “aguardamos 

indicações acerca da nova conjuntura educacional que teve início com a Revisão Curricular”. 

“O Ministério deve estabelecer as necessidades do sistema ao nível da formação de 

professores” (RFPS). Haverá um vazio de papéis em termos de planificação da formação de 

professores?

Em relação à educação especial constata-se: “escassa evidência da preocupação com as NEE 

na Revisão Curricular”  e “necessidade de focar melhor a orientação para as NEE na Revisão 

Curricular em curso” (RFPS).  

3ª Questão: Relação MEES e Professores do ES 

- A resposta a algumas tarefas previstas para os professores, no âmbito da Educação especial, 

nomeadamente, “adaptações curriculares” e “encaminhamento dos alunos com NEE para as 

Salas de Recurso” só será possível com “a aposta na formação contínua dos professores”

(RURC).

-Como conseguir motivar os professores do ES que aguardam progressões, promoções e 

reclassificações? A adesão às ofertas formativas, segundo os entrevistados, está condicionada 

(19 UR) pela personalidade do professor, pelas estratégias de comunicação com o professor e 

pela resolução de problemas existentes na classe docente. 

Nas conclusões do estudo, deixaremos algumas pistas que, a nosso ver, poderão 

contribuir para a melhoria do desempenho dos professores do ES em Cabo Verde.



116

CAPÍTULO V− CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

“ O conhecimento do real é uma luz que projecta sempre algures algumas sombras”

(Bachelard, 1996, cit. in Teixeira, 2004: 120).    

A realização deste estudo possibilitou a identificação das necessidades de formação contínua 

percepcionadas pelos professores do Ensino Secundário para dar resposta aos alunos com 

NEE nas escolas Inclusivas em Cabo Verde.

Permitiu ainda saber que existem constrangimentos decorrentes da inexistência de um 

Órgão/Gabinete responsável pela formação em geral de professores do ES no País.

Em termos genéricos, concluiu-se que os entrevistados concordam com a inclusão de alunos 

com NEE e com a formação de todos os agentes educativos envolvidos no processo de 

inclusão.

A - Quanto as preocupações dos entrevistados, em relação à inclusão dos alunos com 

NEE, conclui-se que:

- As preocupações estão associadas à heterogeneidade das turmas (diferentes 

comportamentos, ritmos de aprendizagem, valores, atitudes e problemas que os alunos 

apresentam no dia-a-dia);

- Há necessidade de criação de condições básicas para a facilitação da inclusão na 

família e na escola, nomeadamente a formação do professor, cujo papel é decisivo 

neste processo;

- É preciso dar melhor enfoque à inclusão na Revisão Curricular;

B – Quanto aos principais problemas que os professores experimentam quando 

leccionam em turmas inclusivas, concluiu-se que:

- Estão associados à falta de formação do professor para lidar com a diversidade da 

turma em geral, e com os que têm NEE em particular;

- A actual gestão e organização das turmas e a falta de preparação para identificar 

estratégias para potencializar os pontos fortes dos alunos, cria constrangimentos, na 

maior parte das vezes, resolvidos pelo próprio professor ou com o apoio dos colegas e 

da Direcção da Escola.
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- As famílias não têm colaborado, como os entrevistados esperavam e desejavam, na 

resolução das dificuldades (não tendo os entrevistados explicitado as razões); sem 

deixar de reconhecer que as características intrínsecas (da personalidade) do próprio 

professor e das condições em que trabalha, esta ausência de apoio das famílias pode 

também estar na origem dos problemas percepcionados nas turmas inclusivas.

- O professor de Educação Especial é uma “mais-valia” pois acredita-se que está 

melhor preparado para encontrar respostas para as dificuldades inerentes às turmas 

inclusivas.

C – Quanto às carências formativas explicitadas pelos entrevistados, relativamente à 

inclusão de alunos com NEE, concluiu-se que:

- Não estão directamente relacionados com o défice na preparação cientifico-

pedagógica, mas sobretudo com a falta de estratégias para conseguir estabelecer o 

relacionamento necessário com os alunos, para que o professor possa conduzir bem as 

suas aulas, tendo o controlo disciplinar da turma. Reconhecem que precisam de 

estratégias para “realizar aulas específicas” e “não ter preconceito em relação ao aluno 

com NEE ”.

D - Quanto aos desejos dos entrevistados relativamente à formação para a inclusão, 

concluiu-se que:

- A formação deverá realizar-se preferencialmente nas férias, entre os períodos 

lectivos, ter duração média (um mês a dois anos), ocorrer no País (de preferência, na 

Escola) e ser orientada por um formador “sábio e experiente”, o que permitirá que os 

formandos (de preferência, todos os professores) aprofundem os seus conhecimentos e 

melhorem o seu desempenho profissional. Não tendo o domínio da área das 

Necessidades Educativas Especiais, praticamente não se referiram às temáticas (1 

entrevistado apontou o Braille e a Língua Gestual); 

- Os processos para a organização da formação deverão ser mais adequados às 

necessidades dos formandos. A entidade formadora terá que inventariar e reflectir 

sobre os aspectos intrínsecos e extrínsecos que criam constrangimentos ao professor e
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negociar com o ME as modalidades de compensação que passa, primeiramente, pela 

melhoria das condições de trabalho. 

- A falta de repercussão da formação na vida pessoal, profissional e social do 

professor, tem criado constrangimentos e ela é consequência na inexistência de um 

Plano Nacional de Formação, de um sistema de creditação da formação contínua e da 

sua integração na avaliação do desempenho do professor.

- Há constrangimentos resultantes da deficiente articulação do ME e entidades 

formadoras, nomeadamente no envolvimento destas últimas, no processo de 

identificação das necessidades e transformações decorrentes das mudanças no Sistema 

Educativo.

Em suma, segundo os entrevistados, a actual formação de professores não dá resposta às reais 

necessidades da escola inclusiva porque as novas competências exigidas ao professor 

centram-se essencialmente no domínio pedagógico, isto é, no domínio de estratégias e 

técnicas, aliadas à formação específica na área de educação especial, não ministradas ainda 

pelas Entidades Formadoras dos Professores do ES no País. No estudo, foi reconhecida a 

existência de competências intrínsecas ao próprio professor (como por exemplo o ser 

paciente, criativo, atento à diversidade e aberto à formação), mas também o contributo 

positivo da formação contínua no desenvolvimento pessoal e profissional do professor. Aliás, 

as tarefas previstas para os professores, no âmbito da Escola Inclusiva, nomeadamente a 

colaboração na identificação e no encaminhamento dos alunos para as Salas de Recurso, a 

realização de adaptações curriculares, etc., exigem a formação contínua do professor.

No entanto, este estudo revela que apenas “fazer a formação” não basta para que haja o 

sucesso que se espera, isto é, o contributo da formação contínua do professor Cabo-verdiano 

está actualmente condicionado por factores intrínsecos (por exemplo, a forma como o 

professor se sente na sociedade e suas reais necessidades de formação) e extrínsecos 

(referentes às condições/estratégias de formação a serem utilizadas e ao acompanhamento do 

professor pós-formação). Por isso, se por um lado nenhum dos entrevistados se mostrou 
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indisponível para participar na formação, por outro, revelaram alguma reserva quanto à sua 

adesão à mesma.

Portanto, quanto à adesão do professor à formação, concluiu-se que ela está condicionada a

aspectos de ordem pessoal (personalidade do professor), relacional (estratégias de 

comunicação da entidade formadora e ME com o professor) e profissional (resolução dos 

problemas existentes na classe).

Com base nas conclusões obtidas neste estudo, parece-nos pertinente apontar algumas pistas 

que, de alguma forma, possam contribuir para melhorar a formação do professor do ensino 

secundário em Cabo Verde.

A primeira relaciona-se com os factores contextuais, mais propriamente com a forma como 

os professores têm investido na sua formação em Cabo Verde.

Como se referiu no enquadramento teórico, existem Princípios que devem ser respeitados na 

concepção dos cursos (que é a modalidade que parece ser a mais utilizada em Cabo Verde 

para formar professores do ES). O respeito pelo 1º Princípio aconselha a conceber a formação 

como um processo “continum” (Marcelo-Garcia, 1999). Não tem sido esta a prática. 

Recomenda-se que o Governo/ME e as entidades formadoras criem as condições para que 

passem a ser respeitados os Princípios subjacentes à Formação do Professor, a começar pela 

definição das políticas de formação do professor, a criação de um Órgão responsável pela 

gestão dos processos formativos, passando pela discussão de estratégias para resolver os 

problemas da classe e para motivar os docentes a aderir às ofertas formativas.

A segunda relaciona-se com a criação de condições para respeitar as preferências dos 

professores, principalmente os processos mais adequados para a organização da formação 

para a inclusão. Se por um lado, todos reconhecem a importância da formação contínua, é 

necessário também respeitar o percurso profissional de cada professor.

Assim, recomenda-se que a formação contínua seja realizada na Escola do professor, no 

período de férias entre períodos (preferencialmente) e que sejam conhecidas previamente as 

experiências, motivações e expectativas pessoais e profissionais de cada professor, de forma a 

orientar a formação no sentido de responder às necessidades formativas específicas e a 

problemas concretos da prática profissional. 
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A terceira relaciona-se com o processo de implementação da “Escola Inclusiva”. O estudo 

permitiu reconhecer que, mesmo havendo uma orientação geral para a educação inclusiva,

“ela não está operacionalizada” ainda nas escolas do ES nem no processo de Revisão 

Curricular em curso.

Recomenda-se que sejam dadas maior atenção à abordagem das NEE no processo de Revisão 

Curricular, à criação de condições básicas para a sensibilização da comunidade educativa e da 

sociedade em geral e à formação de professores especializados nesta área (Educação 

Especial).

A quarta relaciona-se com a criação de um ambiente próprio para que as escolas iniciem um 

processo de adesão ao acolhimento de casos de alunos com NEE.

A situação actual em que trabalha o professor (turmas muito heterogéneas) principalmente 

nos centros urbanos, não é compatível com o que é esperado do professor que trabalha para a 

inclusão. O ensino condicionado à forma de ser e de estar do aluno e em particular do com 

NEE implica um conjunto de adaptações na Turma/ Escola.

Recomenda-se que seja reduzido o número de alunos/turma; haja a sensibilização de todos os 

agentes educativos (alunos, professores, pessoal não docente, pais); e sejam criadas 

modalidades de compensação do professor que trabalha com os alunos com NEE, 

nomeadamente a redução da carga horária, a atribuição de uma compensação financeira, 

bónus em termos de anos de serviço, entre outras.

Foram identificadas algumas limitações neste estudo, as quais se atribuem a diferentes 

factores. Um deles prende-se com o número de participantes que limita a possibilidade de 

generalização de resultados. No entanto, como em todos os estudos qualitativos, o facto de se 

recorrer a um número menor de informantes permitiu uma recolha de dados com mais 

profundidade e, como vimos, possibilitou a identificação de preocupações, problemas e 

carências que poderão ajudar na tomada de decisões.

Outro factor é a inexistência de dados fiáveis de alunos com NEE. Ainda não existem em 

Cabo Verde instrumentos que permitam o recenseamento destes alunos. Existindo, 

possibilitariam o enriquecimento do estudo, pois impulsionariam a pesquisa sobre a inclusão 

dos mesmos na escola e principalmente da relação que estabelecem com os seus professores. 
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Estes professores poderiam ser sujeitos participantes neste estudo, aumentando o campo de 

pesquisa em termos de objectivos a atingir.   

A inexistência de estudos anteriores nas áreas de formação de professores do ES e Educação 

Especial em Cabo Verde dificultou também a realização deste trabalho. Isto justifica o 

carácter exploratório do mesmo.

Numa reflexão final sobre os resultados deste estudo, há algumas questões que consideramos 

pertinentes colocar:

- Estamos actualmente perante o fenómeno do “mal-estar docente” dos professores do ES em 

Cabo Verde?

- Como conseguir motivar os professores do ES para a adesão às ofertas formativas?

- Será possível, a curto prazo, criar e implementar um plano de formação contínua de 

professores que responda, simultaneamente, às necessidades profissionais de cada professor 

em exercício e às necessidades do sistema educativo?

Estas questões poderão vir a ser objecto de estudos posteriores, contribuindo para o 

alargamento do conhecimento da problemática das necessidades e dificuldades dos 

professores no nosso país e do papel que a formação contínua poderá ter na melhoria da 

qualidade do ensino.
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ANEXOS

ANEXO I- EXEMPLO DE TRANSCRIÇÃO DE UMA ENTREVISTA DE UM 

PROFESSOR DO ENSINO SECUNDÁRIO

TEMA: RECEPTIVIDADE DOS PROFESSORES À INCLUSÃO NO ENSINO 

SECUNDÁRIO

1-Identificação 

1.1 Nº do entrevistado: E1

Sexo: M

Idade: 47

Habilitações académicas: licenciado 

Área de formação: Ciências da Educação – vertente Administração escolar e orientação 

pedagógica.

Outras formações: bacharel em literaturas portuguesas e africana de expressão portuguesa.

Alguma formação na área da educação especial: não.

Ano de escolaridade que lecciona actualmente: 10º, 11º e 12º ano de escolaridade.

Vínculo profissional: Nomeação definitiva.

Escola em que lecciona: Escola Secundária Cónego Jacinto. Aulas particulares na escola 

privada Claridade.

2-PREOCUPAÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) FACE Á INCLUSÃO DE ALUNOS

COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE)

Que noção tem da expressão “diversidade de alunos”?

Na minha perspectiva, são alunos diferentes, vindos de origens diferentes, com atitudes 

diferentes e com certas características biológicas diferentes. Por exemplo, pode haver 

alterações congénitas que marcam em muito a diferença entre muitos alunos e constrói esta tal 

“diversidade de alunos” na turma.

-Estaria também falar nas condições socioeconómicas…

Também. As condições socioeconómicas podem reflectir a diversidade de alunos numa sala 

de aula.
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Que preocupações tem relativamente a essa diversidade de alunos que hoje chega ao ensino 

secundário?

É realmente … (pausa) é preocupante, não só ao nível com que trabalho, como também a 

outros níveis porque existem alunos que deviam ser melhor aproveitados e que nós não 

aproveitamos porque não temos técnicas apropriadas para lidar com eles. E por causa disso, 

eles ficam prejudicados. Podiam ser bem aproveitados, numa situação mais bem apropriada, 

bem estruturada, com um ensino condicionado à sua forma de ser e estar, dependendo das 

características naturais que eles apresentam.  

-Que significado atribui ao termo “inclusão”?

Inclusão é como “devolver” ao estudante uma certa sociabilidade e habilitação social, senão 

estaria excluído. Pelo contrário, há exclusão quando não se dá oportunidade ao aluno, ou não 

se criam as condições para que ele desenvolva as suas competências. Temos de criar as 

condições para que o aluno possa desenvolver naturalmente. 

- Concorda com a inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas regulares?

Não eu … (pausa) quer dizer … é o que acabei de dizer há pouco se uma turma é regular, é 

homogénea, um aluno que não tenha as mesmas características fica minimamente excluído. E 

isso acontece, não porque nós promovemos esta exclusão, mas porque ele começa a 

compreender que não as mesmas capacidades que os colegas e começa a sentir-se excluído. 

Portanto, se essa turma é regular eu penso que esse estudante não devia lá estar.

-Refira a algumas dificuldades concretas, no âmbito pedagógico, encontradas na sua prática 

docente. 

Como professor acho devemos ter capacidade e estratégias que nos permitam trabalhar com 

todos os alunos. Mas, nesse caso de dificuldade, posso dizer-lhe que já tive alunos “meio 

irregulares”numa sala de aula com deficiências que possam perturbar o rendimento desse 

aluno. Às vezes temos alunos com problemas de audição, alunos com problemas de visão. E 

para ele eu tinha que ser especial, as aulas tinham de ser especiais, eu tinha que trabalhar em 

comunicação, eu tinha que usar métodos diferentes. Como é uma turma regular às vezes torna 

difícil desenvolver este trabalho específico.
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-Como reage geralmente, perante uma situação real de dificuldade, resultante da diversidade:

- Pensa rápido e resolve no momento?

- Adia a resposta e procura ajuda?

- Ignora, porque não prejudica a aula?

- Outro? 

De vez em quando, quando uma situação não é muito preocupante eu penso rápido. Mas 

quando a situação merece uma reflexão, especial, eu adio, vou reflectir, para ver se encontro 

um caminho melhor para resolver a situação. Se sentir que não tenho capacidades para tal, eu 

procuro ajuda, eu ponho o problema a colegas, a pessoas conhecidas, solicitando-os uma 

solução. Se a solução apresentada for benéfica, eu utilizo as instruções para resolver os 

problemas do aluno na sala de aula. Eu acho que qualquer professor que se preze, não pode 

ficar tranquilo, quando tem um, dois ou três estudantes numa sala que ele sabe que não está a 

render por razões biológicas, naturais. Portanto, é isso…

-Sente dificuldades no trabalho cooperativo com outros agentes educativos, nomeadamente, 

família, colegas, direcção da escola? Justifique. 

Não. Eu não sinto dificuldades em trabalhar com outros agentes educativos. Entretanto, é 

muito difícil, neste momento nós termos situações em que estes agentes colaborem connosco. 

Eu sempre trabalhei no sentido de criar condições necessárias para que a participação deles 

seja mais colaborativa. Mas infelizmente hoje é um pouco difícil porque a avalanche de 

número de pais que vai para escola é tão reduzida que nós sentimo-nos também reduzidos nas 

nossas perspectivas. Quer dizer a gente quer fazer certas coisas, mas não consegue fazer 

porque são poucos os pais que aparecem. Na maior parte das vezes que faço reunião, a minha 

turma tem quase quarenta alunos, especificamente trinta e seis alunos mas todas as vezes que 

faço reuniões com os pais e encarregados de educação, aparecem por volta de dez pais e, 

muitas vezes, são dos alunos que precisam menos de ajuda ou algum acompanhamento 

especial.

- Que outros factores condicionam esse trabalho cooperativo para além da contribuição dos 

pais (por exemplo, de outros colegas a direcção e os próprios alunos)

Eu acho que um dos factores que condicionam esse trabalho é a disponibilidade das pessoas. 

Muitas vezes a falta de disponibilidade prejudica o nosso trabalho. Porque a gente prepara 
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determinadas coisas e, porque não há disponibilidade de alguns colegas ou mesmo da 

direcção da escola, ficamos frustrados porque não conseguimos realizar determinadas 

actividades e actividades que nós achamos de princípio contribuem para a formação do 

estudante. Outros factores prendem-se com outros materiais que a escola não dispõe que 

permita diversificar a nossa prática pedagógica, … coisa que eu considero extremamente 

importante. E por ser assim, às vezes nós sentimo-nos numa situação de espada-parede. Não 

podemos resolver, não temos condições necessárias, materiais e as colaborações também 

chegam de forma tardia ou lenta e isso prejudica muito o que nós pretendemos fazer. Para 

melhoria da nossa prática pedagógica e o trabalho cooperativo. Outra questão que eu gostaria 

de frisar tem a ver com a interdisciplinaridade, que também é uma forma de trabalho 

cooperativo entre as disciplinas. Eu sei que um professor vai dar um determinado conteúdo, se 

nós acertarmos antes de introduzir esse conteúdo com outra disciplina eu sei que o rendimento 

da turma será maior, porque há questões que o outro professor já referiu, eu ia tomar 

conhecimento em vez de … porque há alunos que já apreenderam um determinado conteúdo, 

eu vou repetir, apenas eu vou fazer que ele se torne indisciplinado na turma, impaciente e em 

vez de se desenvolver mais, ele fica falador, preguiçoso e não trabalha porque ele acha chato 

repetir a questão.

-Pensa que a existência de um professor com formação especializada em Educação Especial 

resolveria, pelo menos em parte, as dificuldades você e seus colegas sentem em lidar com as 

dificuldades que advêm da diversidade na turma?

Eu acho que sim. Portanto se a pessoa tem formação específica na área, ela está mais 

preparada do que nós, que, às vezes improvisamos. Improvisamos estratégias, improvisamos 

actividades para tentar ajudar, mas nem sempre alcançamos os objectivos claros para poder 

ajudar na diversidade. Mas eu estou convencido que pessoa formada na área, com a 

criatividade que ela também poderá ter de si própria, portanto dentro da sua formação, que 

uma pessoa tem de trabalhar com a criatividade e originalidade, ela encontrará um conjunto 

de respostas para poder ajudar na diversidade encontrada numa turma.

3.-Para além das características da personalidade do professor, outras variáveis poderão 

estar relacionadas com as dificuldades em lidar com a diversidade, nomeadamente, o 

nível de formação contínua, a percepção que tem do contexto escolar onde está inserido 

e da sua autonomia profissional. 
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- Do seu ponto de vista, que novas competências são exigidas para a prática pedagógica numa 

escola que se quer mais inclusiva?

Bom, uma das competências - está a referir às competências do professor – uma das 

competências é realmente se ter o nível de tolerância aceitável, paciência. É preciso que o 

professor tenha paciência. E, como tinha dito, ele tem que ser criativo. Numa situação dessas, 

a pessoa não pode trabalhar sem criatividade. As situações são várias. Na sua prática 

pedagógica ele tem de reinventar, a cada dia, um conjunto de actividades e técnicas que 

tornem mais sólidas a sua forma de trabalhar.

-Acha que a formação contínua dos professores pode contribuir para o desempenho dos novos 

papéis que o sistema educativo atribui aos professores? Porquê?

Penso que sim. A formação contínua é uma forma de actualizar o profissional. Ele está em 

contínua formação, tem a oportunidade de fazer reflexões. Desenvolve-se, portanto, como um 

professor mais reflexivo do que espontâneo. É preciso que reflictamos para que possamos, na 

nossa prática pedagógica, reconhecer os nossos possíveis erros e procurar forma de corrigi-los 

e evitar repeti-los, porque, se persistimos num erro, que fica prejudicado é o aluno. 

-Está motivado(a) para participar numa formação que permita lidar com as dificuldades 

decorrentes da inclusão? Porquê?

Sim. Primeiro, porque, quando tenho turmas com alunos desse tipo, fico embaraçado, não 

sabendo o que fazer. Às vezes, penso que podia dar muito mais ao estudante com NEE e não 

posso dá-lo, porque não tenho a devida preparação para tal. Eu acho, portanto, que seria uma 

mais-valia para mim, poder participar de uma formação nesta matéria. Não seria de recusar.

-Mencione o (s) tipo (s) de formação que deseja fazer adquirir essas competências.

Eu gostaria de ter uma formação na qual pudesse adquirir competências necessárias para lidar 

com as mais diversas situações. 

-Está a falar de uma formação no país ou no estrangeiro?

Acho que devia ser fora, porque assim ganhamos experiências com outros países, outras 

escolas, outras metodologias de intervenção. Isto permitir-nos-ia trazer experiências que 

podíamos depois compartilhar com outros profissionais. Aqui não pararíamos também, 
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continuaríamos em formação em exercício, compartilhando o adquirido lá fora com o que se 

aprende aqui no dia-a-dia. 

-Qual seria o perfil do professor participante nestas formações?

Acho que devia ser uma pessoa formada, já com alguns anos de experiência nesta matéria, 

pelo menos no contacto com alunos com NEE, e cuja intervenção tenha sido positiva. 

- E do formador?

Uma pessoa com muita experiência, que, de preferência, tenha algum trabalho feito nesta 

área. E, sendo possível, alguém que tenha trabalhos científicos publicados, para que possa 

transmitir a sua experiência.

-Que estratégias podem ser utilizadas para mobilizar os docentes para a formação, como 

forma de melhor responder à diversidade no ensino secundário? Deixe as suas sugestões.

Primeiramente é preciso fazer com que os colegas tenham consciência de que existe essa 

diversidade. Depois é necessário pô-los a reflectir: será que abona à tua prática pedagógica, 

não ter uma atenção especial a um determinado grupo de alunos com deficiência? Penso que o 

colega ficaria conturbado com a situação e tentaria fazer melhor para que houvesse maior 

aproveitamento desses estudantes. Eu, por exemplo, já tive estudantes cegos. E foi 

interessante eu ter-me preocupado com eles. Foi gratificante para mim ter trabalhado com 

esses alunos, ainda mais, porque eles se revelaram entre os melhores alunos da turma na 

disciplina de Língua Portuguesa. 

-Como é que era o trabalho com esses alunos?

Eu achava que a leitura era impossível para aqueles alunos. “Como vai ler se não vê?” –

pensava. Esses alunos, por serem especiais (e são realmente especiais), tinham competências 

bem especiais e conseguiam acompanhar, desenvolvendo outros sentidos. Eu fazia-lhes então 

testes orais. Dava-lhes o texto para copiarem em casa ou então gravava textos, dava-lhes. Eles 

ouviam em casa. Quando a matéria era mais abstracta gravava também os conteúdos mais 

importantes e, dias depois, em aulas especiais com eles, podia verificar que desenvolviam 

competências, até mais do que os alunos ditos normais.

- Como é que se pode motivar outros professores a trabalharem com esses alunos?
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A primeira coisa é fazer com que eles tenham, realmente, a consciência deste facto. Tendo a 

consciência do facto, será mais fácil para lidar com essa realidade no dia-a-dia. 

- Acha justo que professores que trabalhem com uma turma na qual haja alunos com NEE 

especiais requeiram compensações extras?

Sim. É preciso motivá-los com redução de carga horária, por exemplo, além de outras 

motivações como recreios, espaços de troca de opiniões, enfim, deve-se criá-los condições 

favoráveis e motivantes. Há ainda outros incentivos. Não sei se o incentivo monetário seria a 

forma mais adequada. Contudo, se for reivindicada, seria também uma forma de, numa 

primeira fase, captar algum número de professores interessados.

- Acha que os professores do ensino secundário estão dispostos a abraçar causas como 

esta?

Eu acho que sim, porque tudo que novo, às vezes, dá-nos um pouco de apetite de 

experimentar. Se se criar uma escola e um conjunto de directrizes que culminem com a 

preparação de professores para esse tipo de ensino, a situação pode despertar interesse nos 

professores. Se o Ministério da Educação fizer uma boa divulgação, uma comunicação 

adequada da situação, estou convencido, que os professores abraçarão esta causa. 
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ANEXO II-SÍNTESE DA ENTREVISTA DA DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA 

REVISÃO CURRICULAR 

A entrevista à Sra. Coordenadora da Unidade de Revisão Curricular do MEES, nasce da 

necessidade de clarificar algumas informações sobre a formação (inicial e contínua) dos 

Professores, recolhidas durante as conversas informais com professores e alguns dirigentes 

que colaboraram connosco neste estudo. Os objectivos da entrevista foram:

-Conhecer a opinião do Dirigente sobre a existência de um Plano Nacional de Formação de 

Professores do Ensino Secundário e da necessidade de se elaborar um novo, na sequência da 

Revisão Curricular;

-Recolher opinião sobre as formas de resolução dos problemas da prática pedagógica 

decorrentes da inclusão dos alunos com NEE no Ensino secundário e

-Conhecer a opinião do entrevistado sobre a necessidade de formação de professores de 

Educação Especial.

Eis a Síntese do Registo feito durante a entrevista:

TEMA: Opinião do Dirigente sobre a existência de um Plano Nacional de Formação de 

Professores do Ensino Secundário

- A Coordenadora da Unidade de Revisão Curricular do MEES confirma a inexistência de um 

Plano Nacional/Geral de Formação de Professores;

-Revela a existência de um diagnóstico das necessidades feito no ano 2005? 

- Confirma que a abertura dos Cursos (diga-se, de iniciação) era feita seguindo as orientações 

do Ministério;

- Referiu que a base das decisões era a solicitação das Escolas Secundárias e dados 

relacionados com o alargamento da Rede Escolar, sob proposta do GEP do Ministério da 

Educação e Ensino Superior e da própria DGBES.

TEMA- Opinião do entrevistado sobre a necessidade de se elaborar um Plano de 

Formação dos Professores do Ensino Secundário 

-Reconhece a importância deste instrumento no Sistema Educativo;

-Revela ter “sempre sugerido à DGEBS a criação de uma unidade para cuidar da formação de 

Professores e que devia estar em colaboração com as Instituições de Formação de Professores 

(IP e ex - ISE)” 
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TEMA: Opinião sobre as formas de resolução dos problemas da prática pedagógica 

decorrentes da inclusão dos alunos com NEE no Ensino secundário

Quanto ao facto de se estar à proceder à Revisão Curricular e da necessidade de se elaborar

um Plano Geral de Formação de Professores para a Inclusão, referiu:

1º) O MEES está a criar Salas de Recursos (na Praia e no Mindelo), Projecto que será 

alargado a outras ilhas/concelhos;

2º) Alerta que são destinadas ao Ensino Básico Integrado, mas poderão ser alargadas ao 

Ensino Secundário, se os alunos com NEE começarem a frequentar este nível de ensino;

3º) Adverte que para o Ensino Secundário haverá necessidade de se fazer adaptações 

curriculares.

4º) Deve existir sensibilização dos Professores do Ensino Regular para encaminharem os 

alunos  para essas Salas, de forma a serem avaliados e apoiados.

TEMA- Plano Geral de Formação de Professores do ES (inicial e contínua) e a 

necessidade de formação de Professores de Educação Especial

- Informa que no âmbito da Revisão Curricular não está prevista a elaboração de um Plano de 

Formação de Professores. 

- Defende a aposta na formação contínua, com Plano estruturado, regulamentado, em que o

Professor reconhece que ganhos terá em fazer a formação. 

- Reforça novamente a necessidade da criação de um Gabinete que “cuide disso e faça a 

ligação com as Instituições próprias para a formação”.

- Defende a criação ou o reforço dos Gabinetes de Orientação Escolar e Vocacional existentes 

nas Escolas Secundárias, com técnicos especializados que acompanhariam os casos de NEE;

- Espera que os representantes das Instituições de Formação (IP e ex -ISE), que têm 

participado no Projecto de Revisão Curricular, façam chegar aos seus Dirigentes essas 

necessidades de formação inicial e contínua. 
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ANEXO III - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA DIRIGENTE RESPONSÁVEL 

PELA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA UNI-CV

P – A minha primeira questão vai no sentido de saber se tem conhecimento da existência 

de um Plano Nacional de Formação de Professores do E.S.

R- Plano Nacional de Formação de Professores do ES… ( Hummm…)

Sinceramente, eu não sei se existe um Plano Nacional assim… autónomo… de Formação 

de Professores. O que eu sei que existe é um levantamento feito pelo Gabinete de Estudos 

e Planeamento do Ministério de Educação sobre essas necessidades e terem feito 

projecções … era até 2013.

Também o Plano Estratégico de Educação traçou … já agora… como eu disse um … tem 

objectivos, resultados esperados e vão na linha da Formação de Professores. Um Plano 

Nacional autónomo, como eu disse, não creio que exista… mas prontos.

P- Como a UNI-CV fez a integração do ISE, como é que vocês organizam a formação dos 

professores do E.S?

R – Pois… ah (silêncio). Como sabe o Instituto Superior de Educação, no âmbito da 

Formação inicial de Professores do ES… nalguns casos, eu diria que nalguns casos, foi 

quase encomenda entre aspas, do Ministério da Educação de algumas disciplinas… por 

exemplo… bom isso não era formação de Professores, mas Curso por exemplo de 

Supervisão Pedagógica sei que foi uma encomenda do … do… Curso de Gestão da 

Educação e Planeamento. 

Outros Cursos que tem a ver mais com Curso de formação de Professores, é consoante as 

necessidades. Mas eu não creio que haja uma indicação do Ministério da Educação, em 

termos numéricos, quantitativos. Eles dizem há necessidade de professores em áreas x, y e 

z e diziam à Instituição, digamos assim, formava-se esses professores e na realidade 

tornava-se em Cursos Regulares, quer dizer, todos os anos praticamente fazia novas 

entradas dos Cursos Regulares que era para formar professores das disciplinas científicas, 

não exactamente aquelas que estão no Plano de Estudo. O que é que eu quero dizer? Se o 

Plano de Estudos dizia/ havia a disciplina de Homem e Ambiente, que é suposto haver um 
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perfil misto de Ciências Naturais e Geografia, no ISE e depois na UNI-CV, essa ideia de 

integração não passou.

Faço saber que a formação é por área científica, já mais estanque. E aquelas conhecidas 

tradicionalmente Matemática, Física, Geografia, História, está a trazer outra vez um 

questionamento… não sei se sabe, neste momento, estou a fazer um parêntese, mas posso 

voltar a isso, a Universidade de Cabo Verde está a prestar um serviço à DGEBS de 

Formação contínua de Professores, que são os pré-experimentadores dos novos Programas 

do 1º ciclo do Ensino Secundário, isso no âmbito da Revisão Curricular, que está em curso 

já há uns três anos… uma das disciplinas é História e Geografia de CV,  no 1º ciclo.

P – Já está a decorrer?

R – A pré-experimentação está a decorrer e os colegas…

P – E a formação?

R – Sim. A formação também está a decorrer. E os colegas… Uma das formadoras é da 

área de História, e tem ouvido sistematicamente aquela mesma crítica: quem é de História 

não consegue leccionar as componentes de Geografia, precisamente porque não temos 

Cursos em que haja essa integração de áreas de forma forte e os que são de Geografia… 

que são suposto dar… vão dizer “não, nós não sentimos à vontade nos programas de 

História; segundo a professora disse, é muito mais História do que Geografia. Portanto, 

não havendo, pode ser que o Ministério de Educação venha a ter claramente um Plano a 

dizer, nós precisamos… Ele vai ter que fazer… Quem faz isso é o Ministério de 

Educação.

Não é a Universidade de Cabo Verde. A Universidade de Cabo Verde é uma entidade 

prestadora de Serviço de Formação como várias outras podem ser. É diferente pelo facto 

de ser uma universidade pública, portanto haver maior afinidade e a visão que tem da 

relação que deve ter com os outros subsistemas do Ensino pode ser diferente de uma 

Universidade privada. Mas como ia dizer… será necessário realmente traçar o Plano visto 

que há ideia do alargamento da escolaridade para oito (8) anos, portanto vão ter que 

prever os professores para dar corpo a essa política. Ideia de introduzir línguas 

estrangeiras, pelo menos duas, no Ensino Básico… portanto tem de se fazer alguma 

alteração e haverá que ter um Plano para formar Professores para também…
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Formar, fazer formação inicial, mas considero que deve ser muito de reconversão 

profissional e reorientação. Quer dizer, alguns professores, algumas disciplinas podem ser, 

desculpa a expressão que vou dizer, reformatados, que na realidade é uma reconversão…

P- Mas senti na entrevista que fiz aos professores que sobretudo agora, eles dizem “agora 

é Uni-CV, a formação de Professores está de lado”. A mesma sensação é sentida pelos ex 

- Coordenadores dos Cursos e Departamento do ex - ISE. Em conversa com a Dra…., da 

Unidade de Revisão Curricular, eu perguntei se na sequência da Revisão Curricular se ia 

haver uma proposta de Plano de Formação. Ela mostrou-me que há Institutos Formadores 

que estão neste Processo de Revisão Curricular. Que não é papel da Unidade de Revisão 

Curricular e que ela espera que as pessoas que já fazem parte e que são representantes das 

Instituições Formadoras, que tenham estado a passar este recado às instituições 

formadoras. Eu senti que indirectamente está-se a pensar que a Uni-CV já estará a 

preparar alguns Cursos neste sentido.

R – Sim… é …é…Acho que é necessário clarificar a coisa. Realmente há esta expectativa 

por parte do Ministério de Educação que a Uni-CV venha a ter cursos de formação 

Inicial… mas eu continuo a defender que eu não acho que seja a formação inicial que irá 

permitir chegar a essa quantidade e essa qualidade que se espera, tendo em conta as 

novidades introduzidas. Sabe, nós por ano, não conseguimos formar mais que 01 (uma) 

turma ou seja, mais ou menos trinta e … portanto é manifestamente insuficiente para 

abranger o todo nacional.

Iria passar por Projectos mais concretos de reconversão profissional, portanto pessoas 

dentro da História que pudessem ter um Complemento, por exemplo, complemento, Ok?

Em Geografia, para poderem… ou vice-versa, professores de Geografia com 

Complemento em História. Mas é uma questão que… que… não é, volto a repetir, não é a 

Universidade de Cabo Verde a …

P – Quem seria a entidade que … 

R – Quem decide é a entidade que necessita desses recursos. E quem necessita é o 

Ministério de Educação, a DGEBS.

P – Seria quem, o GEP?
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R – Exactamente o GEP, a DGEBS que tutela… Há uma nova Orgânica que ainda não 

percebi muito bem as coisas como é que estão, mas eu sei que há uma nova Orgânica e 

nós, a Universidade de Cabo Verde poderia colaborar sim na definição deste Plano. Mas 

não é o facto de o Ministério de Educação estar a … - ainda está em fase de 

experimentação – introduzir uma Revisão Curricular, que é condição suficiente para haver 

já uma mudança a nível da Universidade de Cabo Verde. Há discussões a fazer, há 

questões políticas que devem ser discutidas. É evidente que a Universidade de Cabo 

Verde não pode continuar, não deveria continuar a formar professores sem ter em conta 

este contexto e estas transformações que estão a ocorrer.

P – E neste momento, em termos de Cursos de iniciação para professores11, quantos 

estarão neste momento e em que áreas?

R – Eu devo dizer que é a questão que eu estou a discutir com a DGEBS as áreas 

científicas vão continuar a existir Matemática, Física… normalmente… as nossas 

formações! … E a DGEBS, já sabe, concorda com isso, as pessoas têm que ter uma base 

científica sólida e ter então a componente pedagógica. 

Antes nós integrávamos ao mesmo tempo, mas estamos a fazer a experiência de essa 

componente pedagógica integrada a posteriori. A questão que se coloca daí, nas 

disciplinas tradicionais não há problemas. A questão que se coloca é quando são essas 

disciplinas novas. As expressões – Educação Artística, disse que nós não temos condições 

na Universidade de Cabo Verde para desenvolver formação de Professores Formação 

Inicial de professores para Educação Artística no Ensino Secundário. Eu penso que esse 

caso se resolverá, se calhar a breve trecho, porque estamos associados ao Instituto 

Pedagógico que tem essa experiência de leccionação para o Ensino Básico e com essa 

experiência poderemos, digamos assim, vir a introduzir na Universidade de CV o Instituto 

Pedagógico. Se tudo correr bem virá a integrar e deixará de existir como tal e será Escola 

de Educação e Artes, essa componente já estará salvaguardada.

P – E formará professores do Ensino Secundário?
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R – Qualquer. Qualquer nível. A ideia é que forme qualquer nível. Seja o Básico seja o 

Pré-Escolar, seja o Secundário.

P - Há quem tenha falado da Escola Superior de Educação que é uma previsão da Uni-CV, 

mas no Documento que foi levado para a Conferência Internacional de Educação em 

2004, eles já estavam a prever um super-avit na maioria das disciplinas, com excepção 

para o Direito, Físico-Química e Psicologia. Mas eles puseram no Relatório que esses

quadros podem ser recrutados da Sociedade Civil.

Havendo portanto essa previsão de excesso de professores, mesmo assim há essa ideia de 

se criar a Escola Superior de Educação?

R – Penso que sim, porque a Escola de Educação e Artes… formação inicial de 

Professores, ela irá continuar … não tínhamos dúvidas… Sobretudo agora que estamos 

neste processo de alargamento da escolaridade… 

Sabe, mesmo que haja excedente… mas sabe que nós temos mobilidade relativamente 

grande dos docentes, há concelhos em que isso não é tão evidente. S. Vicente deve estar 

relativamente estável mas não comparo com Fogo, por exemplo. Há um movimento 

devido à emigração, há um movimento natural de pessoas… falecem… etc… etc. … 

Adoecem, há um movimento da reforma … portanto, dizer que uma Escola de Educação 

não fará sentido porque … não é … não creio que tenha cabimento. Para além disso, a 

Escola de Educação não se restringe, no meu entendimento, não se restringiria à formação 

inicial de professores. Há um oceano, não vou dizer mar porque seria pouco, mas há um 

oceano de oportunidades a nível da formação contínua. Pode ser … é um investimento… 

cada vez vamos ter … não sei se a Zézinha tem… (como eu estou agora a articular o 

Ensino Secundário) … quantidade de iniciativas de formação contínua, de necessidades, 

etc., etc.,. Mas é, é enorme… realmente enorme. E há os outros profissionais de educação, 

quer dizer, da área da Inspecção, Supervisão, do Planeamento, de Gestão… não há uma 

formação (houve) para Directores de Escolas. No entanto, será necessário porque vamos 

ter novos modelos de escola, de escolas integradas Básicas e Secundárias… Portanto.

P – Mas como é que surgem essas formações contínuas? Há um Plano ou surgem das 

necessidades?
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R- Não… essa é pior… mas vamos tentar mudar isso. Eu estava a responder à questão do 

Plano, quem deve de facto fazer o Plano de Formação, das necessidades de formação e 

dizer… porque o Ministério de Educação não forma…. Ele sabe quais são as 

necessidades, sabe quais são as orientações, portanto ele é que deve dar essas orientações 

e as diferentes Instituições de Formação então vão, digamos assim, orientar-se para 

responder a essas diferentes necessidades. Na formação contínua, não há! Ainda ontem 

estava a falar com a Sra. Directora Geral e é uma das maiores preocupações porque já 

vimos que a formação contínua é um mercado, um mercado no verdadeiro sentido, no 

sentido económico, e é um mercado rentável. Então o que é que se tem notado? É que na 

ausência de um Plano Nacional, Regional, Concelhio de formação contínua, que responda 

às necessidades, então têm Projectos diversos certificados (?) que estão a fazer formação 

contínua. Alguns a colmatar realmente as necessidades existentes, outros criando 

necessidades de coisas que, se calhar, não é aquela prioridade do momento. E ainda como 

eu dizia, ontem eu falava com a Directora e disse: Não! Cabe ao Ministério de Educação, 

eles agora têm claramente competência de dizer que o Plano é esse! As nossas 

necessidades, os nossos resultados são esses. Tudo o que for oferta de propostas, devem 

enquadrar-se … se querem fazer nas escolas públicas e mesmo nas escolas privadas.

Mas é um desafio! Vamos ver como é que vamos…

P – Eu acredito, em relação à Revisão Curricular sim… mas se calhar no âmbito da 

Revisão Curricular também se está a pensar em como responder aos desafios da inclusão 

de alunos c/ NEE. No caso da Uni-CV, já disse que a Uni-CV colabora mas não é a 

instituição que vai dar indicações. Mas concretamente, neste âmbito, qual tem sido o papel 

da Uni-CV?

R – Eu tenho… portanto, nós colaboramos, mas nós podemos prestar assistência técnica, 

dar aconselhamento, a orientação científico - pedagógica dos Programas está a cargo da 

Universidade da CV. Quem está a conceber os Programas são os professores do Ensino 

Secundário mas estão a ser orientados, com todas as dificuldades que nós temos… A

validação também cientifico - pedagógica é feita pela Universidade de CV, mas terá 

também uma outra validação, acho que externa. Em termos de abordagem das NEE… 

(suspira). Não sei! Para mim não está tão evidente assim! Eu devo confessar… a não 

ser… (silencio) está-se a trabalhar (e foca esse tema) e que terá e tem ligações é certo com 
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a problemática das NEE é uma pedagogia de integração e na abordagem por 

competências. E olha, centrando na abordagem por competência vai ver que pode-se 

aceitar que haja ritmos diferentes de aprendizagem e que haja sobretudo situações 

diversas, devidamente construídas em que o estudante pode demonstrar as suas 

competências. Essa abordagem por competência, a pedagogia da integração, ela é muito 

conhecida por servir de ... Por apoiar mais os alunos que estão numa situação de insucesso 

e que necessitam de remediação. A formação contínua que está a decorrer actualmente 

não tem qualquer aspecto a ver com a problemática das NEE. Penso que será algo a fazer 

de forma complementar. Actualmente os Programas, não conheço todos… mas não, não

está explícito... É claro que têm como… as orientações… a educação inclusiva, etc., etc. 

Atender sobretudo as aprendizagens mas metodologias, actividades especificas para ...

P – Nas entrevistas que eu fiz aos professores senti que existe uma sensibilidade, existe 

uma abertura para participar nas formações contínuas. Mas há preocupações que vêm ao 

de cima, nomeadamente a questão das Progressões, Promoções, mas também a própria

Directora do Ensino Técnico afirmou que não havendo um Plano de Formação de 

Professores, não se prevê a reclassificação de professores, que é algo que eles têm direito 

e há muita gente que depois de fazer a formação mesmo de completar a licenciatura ou o 

mestrado, depois ficam sem o devido enquadramento. Então a preocupação que fica é: 

provavelmente nós teremos que fazer Formação neste âmbito da inclusão. Como é que 

poderemos resolver esta questão da …- não havendo um Plano - como é que poderemos 

resolver esta questão da motivação dos professores…

R – Esta é daquelas perguntas que todos nós colocamos. Eu, em particular, que estou a 

coordenar o projecto eduling com países, muitos países, para além de Cabo Verde, países

europeus e também africanos (S. Tomé, Moçambique) e essa é sempre a mesma questão. 

Não havendo um sistema nacional, creditado, de formação contínua, como chegar à 

motivação de professor… quer dizer que eles, para além de daquilo que eles vão perceber 

como sendo melhoria das capacidades pessoais e individuais, o que é que isso trará em 

termos de benefícios, outros, que melhora a actuação em sala de aula. Nós temos estado a 

discutir com a DGBES e acho que o Sr. Secretário de Estado também vai estar envolvido 

nessas reflexões, da criação de um Sistema de Formação Contínua. Portanto, com a 

criação de um sistema de Formação Contínua haverá Plano, haverá... os instrumentos 
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todos, vai ter que estar acompanhado de um Regulamentação de algo que... aspectos que 

já existem em Leis Gerais … porque a Formação Contínua… que isso deve ter impacto na 

carreira docente, isso tudo já está dito. Não está dito é como fazer... Mas nós… Há dias eu 

fiz uma proposta... uma formação entre 25 a 30 horas, mínimo 25, ousadamente disse que 

daria um crédito numa formação na área de educação na Universidade de Cabo Verde. 

Disse ousadamente, porque isso para a carreira do docente não quer dizer absolutamente 

nada. Mas eu sei que houve experiências no âmbito do GTZ e do projecto de Formação 

contínua de professores... Projecto com GTZ, Alemanha, também com a cooperação 

Austríaca, EBIS, do Ensino Básico e que as acções de formação, a participação nas acções 

de formação, depois observação de aulas na sequência dessas acções de formação davam 

elementos informativos para Gestores das Escolas e consoante esses elementos 

informativos podia-se fazer proposta de progressão ou não dos... Eles fizeram essa 

experiência no Fogo, portanto, em vez de se fazer a avaliação anual, avaliação do 

desempenho, portanto era isso entraria na avaliação do desempenho.

Portanto a estratégia que foi utilizada era enquadrar na avaliação do desempenho... Faziam 

avaliação trimestral. Sabes que a avaliação do desempenho mínimo é de Bom, pois, como 

é que eu faço a diferença? Então... essa diferença poderá ser feita com o ter participado 

nas formações. Depois de ter visto que houve alguma mudança, alguma melhoria em sala 

de aula e essas informações que eles contabilizam num sistema de pontuações e que eles 

inventaram lá porque aqui, legalmente (ri-se) não era possível mas prontos...

P – Se não está pensado ainda, em termos de formação, a questão da inclusão, da Escola 

Inclusiva e se calhar nem se pensou ainda na questão do Professor de Educação Especial 

que para alguns professores ajudaria imenso a resolver problemas de lidar com a 

“diversidade”... Já se pensou nisso? 

R – Não. Já se pensou. Aliás, está na Lei de Base há muito. Só não tem sido realmente 

operacionalizado enquanto formação formal, inicial, complementar. O que se tem feito é 

mais formação contínua e é o grupo de Educação Especial da DGEBS… e formalmente e 

informalmente porque, como sabe, no Ensino Básico existe o professor de apoio e a ideia 

do professor de apoio... Não existe legalmente… mas na prática e de forma empírica, eles 

estão a utilizar isso e utilizam professores que, nalguns casos, não sei se conhece a 
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experiência que existe em Achada de Santo António… pois…, eu vi há dias para os 

surdos.

P – Na Sala de Recursos?

R – Sim, na Sala de Recursos mas essa experiência, antes de chegar lá, eram professores 

que apoiavam e estavam dentro da sala de aula junto com o professor da turma, não é? 

Informalmente isso existe. Há alguns casos em experiência desse tipo ... 

O que se pretende com o mestrado, e isso agora vou voltar atrás, é precisamente criar uma 

capacidade para que a Universidade de Cabo Verde venha, e penso que há anuência do 

Ministério de Educação...eles estão de acordo e já solicitaram isso, venha a haver 

formações complementares, portanto complemento à licenciatura mas não naquela lógica 

que nós já estamos... Complemento de licenciatura é quem tem Bacharelato é que está a 

fazer... não! Alguém já com licenciatura, com mestrado fazer complemento para 

professor, vou chamar professor de apoio porque não sei se é exactamente, mas professor 

na área de Educação Especial... 

Estou à espera de produtos do mestrado para apresentar proposta concreta ao Ministério 

da Educação. E não haverá, penso, problemas em criar depois legalmente esse tipo de 

Curso porque as pessoas estariam enquadradas como Bacharel ou como Licenciado, com 

uma valência… Não sei se terão uma diferença salarial, mas esse é um aspecto que irão 

ver… mas eu sei que há pessoas que gostariam de fazer isso, pelo menos para essas isso 

seria possível. Se vão ter um complemento de salário maior ou menor, maior ou menor 

progressão na carreira, isso não consigo dizer neste momento.

P – Não sei se quer deixar mais alguma informação pertinente, que eu não tenha 

perguntado...

R – Não... Creio que colocou-me uma questão que está a me levar muito a reflectir e que 

se calhar vou ter de ver mais perto: o que é que está, em relação a NEE, na Revisão 

Curricular... Porque aquilo que eu tenho visto é só muito genérico e em termos do 

concreto, não estou a ver (ri-se)... 

P – Não... Simplesmente, por exemplo, a responsável da Revisão Curricular falou das 

Salas de Recurso existentes e que ... pronto... deverá existir. Mas ela deixou claro:” bom, 
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isso não é o nosso papel.” E unidade de Revisão Curricular não irá prever nada em termos 

de formação. Haverá quem assuma! Mas sinto que ela deixou para a Uni-CV esse 

trabalho...

R – Sim... Pensar as formações é... Mas indicar as necessidades... Podemos reflectir. O 

Ministério da Educação pode dizer: a Uni-CV pode realizar investigações e apresentar 

essas... Mas se não houver uma assunção clara, uma orientação por parte do Ministério de

Educação, a Uni-CV pode fazer todas as formações que quiser, mas não terá o impacto. 

Quem é líder é o Mistério de Educação! Nós seguimos, propomos, alertamos... É mais 

nesse estilo. Não é o Ministério de Educação que vai executar as formações, é certo! Mas 

é necessário saber o que é preciso!

P – Agradecimentos pela atenção, colaboração… 
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RESUMO


A formação contínua de professores permite aos docentes a aquisição e/ou aprofundamento de conhecimentos e ferramentas que lhes possibilitem responder aos desafios que a comunidade educativa lhes coloca no seu desempenho diário, quer como pessoas quer como profissionais.


Este estudo centra-se na percepção que os professores do ensino secundário têm das suas necessidades de formação para dar resposta aos alunos com NEE nas escolas inclusivas em Cabo Verde.


Tendo em conta os objectivos, para a realização deste estudo, optou-se por utilizar uma metodologia de natureza qualitativa. Escolheu-se a técnica de entrevista, realizando-se entrevistas semi-directivas a oito professores do ensino secundário da Ilha de Santiago e a duas dirigentes responsáveis pela educação e formação de professores em Cabo Verde. O processo de análise da informação obtida foi a análise de conteúdo.


Os resultados revelam que, apesar de os professores reconhecerem a importância da inclusão e a necessidade que têm da formação, a adesão às ofertas formativas está condicionada pela resolução de um conjunto de questões que afectam a vida pessoal e profissional do professor do ensino secundário cabo-verdiano.


Este estudo também demonstrou que a inexistência de um Plano Geral de formação de professores é a fonte de constrangimentos no seio da classe docente e nas Instituições formadoras e que é urgente a conjugação de esforços entre as mesmas e o Ministério de Educação, no sentido de se definirem os contornos da formação de Professores do Ensino Secundário em Cabo Verde.


Palavras-chave: Formação de professores; Necessidades de formação; Inclusão; Alunos com NEE.     

ABSTRACT


Ongoing training allows teachers to acquire and/or deepen their knowledge and tools that may then heighten their abilities to respond to the challenges that an educational community presents them on a daily basis, whether socially or professionally. 

This study focuses on the feedback of secondary school teachers regarding their training needs in order to respond to students with special educational needs in Cape Verdean schools. 

Regarding the objectives for the realization of this study, I opted to use a qualitative methodology. I chose the interview technique, which included semi-directive interviews with eight secondary school teachers on the Island of Santiago and with two directors of education and teacher training in Cape Verde. The process of final data analysis was content-focused. 

The results show that, despite teachers’ recognizing the importance of inclusion and their training needs, follow-through in training offerings is contingent on the resolution of a consensus of issues that affect the personal and professional lives of Cape Verdean secondary school teachers.

This study also demonstrates that the lack of a General Plan of teacher training is the source of many constraints among teachers and in training institutions. Thus a collaborative effort is required between these parties and the Ministry of Education, aiming to outline secondary teacher training in Cape Verde. 

Keywords: Teacher training; training needs; inclusion; students with special educational needs.

INTRODUÇÃO


Em Cabo Verde é notável a crescente sensibilidade da Comunidade Educativa e da Sociedade em geral no que concerne ao direito de todos à educação. A Educação promove sem dúvidas a melhoria da qualidade de vida de qualquer indivíduo, permitindo-lhe não só ter ferramentas para aceder à informação como também desenvolver diversas competências e ter uma maior compreensão do mundo que o rodeia. Cabo Verde aderiu aos princípios da Educação Inclusiva e no Programa de Governo (2006-2011:42) pode-se ler que uma das prioridades é “ o fortalecimento da educação especial”.


No Relatório preparado pelo GEP do Ministério da Educação para a Conferência Internacional de Educação, realizado em 2004, reconhece-se que, apesar do quadro jurídico contemplar medidas legislativas apropriadas, a concretização e materialização das práticas inclusivas continuam a ser deficitárias, por razões de vária ordem, nomeadamente a carência de recursos materiais, financeiros e humanos.


A implementação da Escola Inclusiva tem as suas exigências e implicações. Uma das exigências mais prementes é a aposta na formação dos agentes educativos, mormente dos professores. Os processos formativos facilitam a conscientização paulatina do formando criando capacidades para gerir emoções, lidar com diversas situações decorrentes da inclusão (nomeadamente, possíveis situações de conflito, de stress e de frustrações) e o desenvolvimento de práticas pedagógicas supervisionadas que permitem-lhe reflectir sobre as suas competências pessoais e profissionais.  


As práticas actuais, relativamente à formação de professores, serão adequadas a este novo cenário que se desenha com a inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas regulares?

O ponto de partida deste estudo nasce de um percurso de mais de vinte e cinco anos como profissional da Educação, mais propriamente no Ensino de Biologia e Geologia e da suscitação de dúvidas e incertezas quanto à qualidade das respostas que a actual formação de professores pode dar aos alunos com NEE no Ensino Secundário e às suas famílias. Acresce a esses motivos a escassez de estudos acerca deste tema no nosso país.


Sabe-se e tem-se a consciência que geralmente é o professor considerado o responsável pelas falhas no Sistema Educativo, sobretudo quando são introduzidas mudanças.


Conhecer as necessidades de formação do professor torna-se assim uma prioridade no sentido de garantirmos respostas adequadas à inclusão de alunos com NEE nas turmas regulares.


Este estudo pretende responder à seguinte pergunta de partida: 


Quais as necessidades de formação contínua percepcionadas pelos professores do Ensino Secundário e por responsáveis da educação e formação, para dar resposta aos alunos com NEE nas Escolas Inclusivas, em Cabo Verde?


Recorremos à definição de necessidades de formação de professores proposta por Mesa et al. (1990:178): “o conjunto de preocupações, desejos, carências e problemas sentidos ou percepcionados pelos professores no desenvolvimento do processo pedagógico”.


A partir desta definição, é possível decompor a pergunta de partida em questões orientadoras do estudo: i) quais são as preocupações dos professores e dos responsáveis face à inclusão dos alunos com NEE?; ii) quais são os principais problemas que os professores sentem quando leccionam em turmas inclusivas?; iii) quais são as carências formativas explicitadas pelos professores e pelos responsáveis, face à inclusão de alunos com NEE? ; e iv) quais são os desejos dos professores e dos responsáveis, relativamente à formação para a inclusão?

Pretende-se desenvolver um estudo centrado essencialmente nas necessidades de formação percepcionados pelos professores do ES e nas respostas dadas por estes profissionais da educação e por Entidades e Serviços afectos à formação de professores.


Ao conhecermos a opinião dos professores sobre a heterogeneidade das turmas e a inclusão de alunos com NEE, as preocupações e problemas sentidos na prática pedagógica, o papel que atribuem à formação contínua e o grau de motivação para aderir às ofertas formativas, as carências e os desejos relativamente à formação contínua, as sugestões sobre os processos formativos mais adequados para a concretização da escola inclusiva e a opinião de alguns responsáveis pela educação e formação sobre a Escola Inclusiva e sobre as necessidades de formação dos professores em exercício, reuniremos informações que nos permitem percepcionar a receptividade dos professores do ES à inclusão de alunos com NEE nas turmas regulares. Serão estes os nossos objectivos e o contributo deste estudo.


O trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos, a saber: 


O primeiro Capítulo – Formação de professores e inovação - contem os pressupostos teóricos que serviram de base a este estudo.


O segundo Capítulo - Cabo Verde e a formação de professores para uma escola inclusiva: caminhos e horizontes - sintetiza o que tem sido a formação de professores em Cabo Verde e a evolução do atendimento aos alunos com NEE no País.

 O terceiro Capítulo - Metodologia do estudo - encontra-se dividido em quatro partes: na primeira, define-se o problema e as questões de investigação; na segunda, desenha-se o Plano do estudo; na terceira, caracterizam-se os sujeitos que participam no estudo; e na quarta, descreve-se a metodologia utilizada na recolha de dados, ao nível da técnica utilizada (entrevistas) e ao nível de procedimentos, apresentando-se os guiões elaborados. Nesta parte, fundamenta-se e descreve-se também o processo de análise de conteúdo das entrevistas.

O quarto Capítulo - Apresentação e discussão dos resultados - apresenta os resultados dos contactos informais com ex-responsáveis pela formação de professores e técnicos do MEES e analisa os dados recolhidos nas entrevistas feitas aos oito professores do Ensino Secundário e a dirigentes da educação e formação de professores. Esta apresentação é feita por temas e, em relação a cada um deles, procuramos extrair as principais tendências das opiniões dos entrevistados, interpretando-as à luz do enquadramento teórico (capítulo I), do contexto cabo-verdiano (capítulo II) e dos resultados dos outros temas das entrevistas. 


No quinto e último Capítulo – Conclusões e recomendações, apresentam-se as conclusões do estudo, tendo em conta os objectivos do mesmo, identificam-se as limitações para as quais contribuíram vários factores, bem como deixam-se pistas para a formação de professores do ensino secundário para a inclusão de alunos com NEE no ensino regular. 

CAPÍTULO I – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E INOVAÇÃO


1.1- Formação de professores

“O certo é que não só os alunos são diferentes mas os professores são também diferentes e ser diferente é uma característica humana e comum e não um atributo (negativo) de alguns. A escola inclusiva dirige-se assim aos “diferentes”, isto é, a… todos os alunos. E é ministrada por “diferentes”, isto é… todos os professores.” (Rodrigues, 2006:79)


 A anteceder a preparação do professor para acolher a diversidade, uma variedade de reflexões se impõem, a começar pela perspectiva segundo a qual é visto o ensino: é ciência ou arte? Nasce-se ou aprende-se a ser professor? Woods (1999:27), numa breve reflexão afirma: 


“Caso o ensino seja apreensível em termos científicos, pode certamente aprender-se a ser professor. Podemos basear-nos no conhecimento e na sabedoria acumulados para fazer sempre melhor. Caso se baseie essencialmente em competências intrínsecas, instintos, na imaginação e na emoção, pode-se, então, argumentar que as pessoas são ou não dotadas destas capacidades”.


Se entendermos o ensino como uma actividade com implicações científicas, tecnológicas e artísticas, como defende Marcelo-Garcia (1999), o aprender a ensinar não deverá ser um processo homogéneo para todos os sujeitos sendo por isso necessário conhecer as características pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais etc. de cada professor ou grupo de professores, de modo a proporcionar o desenvolvimento das suas próprias capacidades e potencialidades. O autor reforça que é este o ponto de vista de McNergney e Carrier (1981) para quem a formação de professores deve responder às necessidades e expectativas dos professores como pessoas e como profissionais. O envolvimento do sujeito no processo de formação torna-se imprescindível já que a Escola Aberta à Diversidade deverá ter profissionais qualificados fundamentalmente em duas dimensões: a primeira na vertente curricular - organizativa, que inclui o diagnóstico da situação da aula e a segunda na orientadora “que incorpora as demandas sociais dos diferentes alunos e as expectativas da família, obtendo assim, um equilíbrio entre a orientação, ajuda e compreensão de todos os alunos e a atenção às suas diferenças individuais.” (González, 2002:244).


A Formação pode ser entendida como o desenvolvimento do sujeito de forma integral (implica a maturação interna e a possibilidade de aprendizagem decorrente das experiências vividas pelo sujeito) ou, num sentido mais restrito, “aquisição e/ou aperfeiçoamento de conhecimentos, atitudes, competências, visando o desenvolvimento profissional do individuo” (Marcelo-García, 1999:19).


Da análise de algumas definições relativas ao conceito de formação, podemos concluir, segundo Marcelo-Garcia (1999), que a maioria das perspectivas actuais se encontra associada ao de desenvolvimento pessoal, isto é, ao “(…) ao processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até atingir um estado de «plenitude» pessoal” (Zabalza, 1990:201) ou então “ (…) ao processo que o indivíduo percorre na procura da sua identidade plena de acordo com alguns princípios ou realidade sociocultural” (González  Soto, 1989:83).

 Em alguns países, nomeadamente França, Itália, Espanha e Portugal, o termo formação é utilizado para se referir à educação, preparação para a profissão. Os anglófonos preferem usar o termo Educação (Teacher Education) ou ao treino (Teacher Training). O uso do termo formação tem sido discutido por vários autores, nomeadamente Menze (1980), Berbaum (1982) e Ferry (1991), segundo Marcelo-Garcia (1999). Assim, a formação pode ser entendida como uma função social de transmissão de saberes, de saber-fazer ou saber-ser, que se exerce em benefício do sistema socio-económico ou da cultura dominante. Pode também ser entendida como um processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de experiências dos sujeitos. E é possível falar-se da formação como instituição, quando nos referimos à estrutura organizacional que planifica e desenvolve as actividades de formação (Ferry, 1991). A formação de professores é 


“ a preparação e emancipação profissional do docente para realizar crítica, reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que promova uma aprendizagem significativa dos alunos e consiga um pensamento-acção inovador, trabalhando em equipa com os colegas para desenvolver um projecto educativo comum.” (Medina e Dominguez, 1989,cit. in Marcelo-Garcia, 1999:23)


Do ponto de vista destes autores, a formação de professores procura desenvolver nos docentes um estilo de ensino próprio e assumido reflectidamente, de modo a produzir nos alunos uma aprendizagem significativa. Defendem ainda uma imagem do professor como um sujeito reflexivo e inovador. Contudo, têm sido utilizadas muitas outras imagens para caracterizar o professor: como pessoa, colega, companheiro, facilitador da aprendizagem, investigador, sujeito que desenvolve o currículo, sujeito que toma decisões, líder, etc. (Marcelo-Garcia, 1999).


Se do ponto de vista de Ferry (1991, cit. in Marcelo-Garcia, 1999: 23) “formar-se nada mais é senão um trabalho sobre si mesmo, livremente imaginado, desejado e procurado, realizado através de meios que são oferecidos ou que o próprio procura”, hoje o conceito de formação de professores surge associada ao de desenvolvimento profissional que é muito mais do que “proporcionar um serviço a um professor ou a um grupo de professores” (Martins, 2003:35). Quer dizer que, apesar dessa componente pessoal da formação, não deveremos pensar que esta se realiza unicamente de forma autónoma. Marcelo-Garcia (1999) referindo-se a Debesse (1982), diferencia auto-formação de hetero-formação e inter-formação, sendo a auto-formação aquela formação em que o indivíduo participa de forma independente e tendo sob o seu próprio controlo os objectivos, os processos, os instrumentos e os resultados da própria formação, a hetero-formação a que se organiza e desenvolve “ a partir de fora”, por especialistas, e a inter-formação definida como 


“acção educativa que ocorre entre os futuros professores ou entre professores em fase de actualização de conhecimentos e que existe como um apoio privilegiado no trabalho da equipa pedagógica, tal como hoje é concebido para a formação do amanhã” (Debesse, 1982, cit in Marcelo-Garcia, 1999:29-30).


Feiman (1983, cit. in Marcelo–Garcia, 1999:25-26) distingue quatro fases do aprender a ensinar que, como ela indica, não é sinónimo de formação de professores:


“a) Fase de pré-treino – Inclui as experiências prévias de ensino que os candidatos a professor viveram, geralmente com alunos, experiências essas que podem ser assumidas de forma acrítica e influenciar de um modo inconsciente o professor.


b) Fase de formação inicial – É a etapa de preparação formal numa instituição específica de formação de professores, na qual o futuro professor adquire conhecimentos pedagógicos e de disciplinas académicas, assim como realiza as práticas de ensino (Marcelo-Garcia, 1989, 1999).


c) Fase de iniciação – Esta é a etapa correspondente aos primeiros anos de exercício profissional do professor, durante os quais os docentes aprendem na prática, em geral através de estratégias de sobrevivência (Marcelo-Garcia, 1991 d).


d) Fase de formação permanente – Esta é a ultima fase referida por Feiman (1983) e refere-se a “todas as actividades planificadas pelas instituições ou até pelos próprios professores de modo a permitir o desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento do seu ensino” (Marcelo-Garcia, 1999:26).

“Cada uma destas fases identificadas por Feiman representa uma problemática diferenciada em relação aos objectivos, conteúdos, metodologias etc., a desenvolver na formação de professores” (Marcelo-Garcia, 1999:26). O mesmo autor, a partir das definições anteriores, define formação de professores como:


" a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os professores - em formação ou em exercício - se implicam individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objectivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem” (Marcelo-Garcia, 1999: 26). 


Subjacentes a esta definição de formação de professores estão os seguintes Princípios considerados, por ele, válidos para a sua efectivação: 


1º Princípio: Concepção da formação de professor como um contínuo;

2º Princípio: Integração da formação de professores em processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular;

3º Princípio: Ligação dos processos de formação de professores com o desenvolvimento organizacional da escola; 


4º Princípio: Integração entre a formação de professores em relação aos conteúdos propriamente académicos e disciplinares e a formação pedagógica dos professores;

5º Princípio: Integração de Teoria – Prática na formação de professores;

6º Princípio: Procura do isomorfismo entre a formação recebida pelo professor e o tipo de educação que se pretende nas escolas; 


7º Princípio: Individualização e diferenciação dos processos formativos (Marcelo-Garcia, 1999:28-29).


O princípio da individualização é também aplicável não só ao professor como pessoa mas também a unidades maiores como, por exemplo, grupos de professores de uma disciplina ou de uma escola. O mesmo Princípio está também ligado à ideia de formação clínica de professores, significando isto que a formação de professores se deve basear nas necessidades e interesses dos participantes, deve estar adaptada ao contexto em que estes trabalham e fomentar a participação e reflexão (Hoffman e Edwards, 1986, citados pelo mesmo autor).

1.2- Desenvolvimento Profissional docente e formação contínua


O princípio atrás referido (o 7º) deverá estar reflectido nalguns pressupostos de formação de professores (Mialaret, 1982) nomeadamente a necessidade de entender os docentes não apenas como consumidores do conhecimento, mas como indivíduos capazes de gerar conhecimento e de valorizar o conhecimento desenvolvido pelos outros, assim como de estimular a capacidade crítica por oposição a propostas oficiais. O mesmo - Princípio de Individualização e diferenciação dos processos formativos - deverá estar ainda reflectido na promoção do contexto para o desenvolvimento intelectual, social e emocional dos professores, segundo Marcelo–Garcia, 1999).


A formação contínua tem relação com “uma forma de educação permanente (Conseil de L’ Europe), pessoal e profissional” (Rodrigues”, 1993:41). Usado em relação à classe docente, este conceito pode trazer à memória as noções de “aperfeiçoamento profissional”, “eficácia do professor” e “competência do professor.”


Rodrigues (1993) entende por formação contínua “aquela que tem lugar ao longo da carreira profissional após a aquisição da certidão profissional inicial” (p.34). Segundo a mesma, ela “é frequentemente concebida como complemento da formação inicial e envolve um regresso à escola ou a um Centro de Formação” (1993:57), e pode ser entendida numa perspectiva defectológica (correcção de insuficiências de formação inicial) ou desenvolvimentista (o prosseguimento da formação inicial no sentido do melhoramento e desenvolvimento profissional).


Se, por um lado, deve ser do interesse de cada profissional procurar desenvolver-se profissionalmente, por outro, González (2002) sugere que as Entidades que tutelam os professores devem “analisar e aprofundar os aspectos que possam favorecer ou dificultar o desenvolvimento profissional e intervir adequadamente para que os professores trabalhem em condições adequadas e rendam ao máximo (Miller e outros, 1994;Smith e outros, 1994 cit. in González, 2002:241) ” 


Mas o que significa desenvolver-se profissionalmente?


 Para Marcelo-Garcia (1999), na linguagem corrente significará – aperfeiçoamento, formação em serviço, formação contínua, reciclagem…Para alguns autores, desenvolvimento profissional e formação contínua surgem como sinónimos. Outros autores (Dillon-Peterson, 1981, Fullan, 1990, O´Sullivan, 1990, entre outros) referem que o desenvolvimento profissional é um conceito mais amplo, que inclui todas as experiências do professor ao longo da carreira e também a formação contínua. Portanto, a formação contínua é apenas a parte mais formal do desenvolvimento profissional (Marcelo–Garcia:137-138). Este autor dá como exemplo o significado que a formação contínua tem para Garcia Álvarez (1987): 


“ (…) toda a actividade que o professor em exercício realiza com uma finalidade formativa -
 tanto de desenvolvimento profissional como pessoal, individualmente ou em grupo – para um desempenho mais eficaz das suas tarefas actuais ou que o preparem para desempenho de novas tarefas”. (Marcelo – Garcia, 1999:136).


Marcelo-Garcia prefere a expressão desenvolvimento profissional dos professores pois “(…) o conceito de “desenvolvimento”  tem uma conotação de evolução e continuidade que nos parece superar a tradicional justaposição entre formação inicial e aperfeiçoamento dos professores”, (Marcelo–Garcia,1999:137). Esta noção de evolução e continuidade implica uma tomada de atenção em relação à história de cada professor. Madureira e Leite (2007:14) recomendam “a implementação de processos formativos que privilegiem a individualidade dos percursos de aprendizagem dos formandos, desenvolvendo estratégias de diferenciação”. Realçam ainda a necessidade dos dispositivos de formação assegurarem “a congruência entre os princípios e valores que se preconizam e as experiências de aprendizagem proporcionadas aos formandos”. Não deverão ser descurados os Princípios e as Fases da Formação dos Professores e ainda os Ciclos de Vida dos Professores, as Etapas, as Fases e os Anos da Carreira Docente, assim como as Etapas de Preocupações dos mesmos. 


Do ponto de vista pessoal, existem diversos factores que influenciam os professores: por um lado as relações familiares, as crises pessoais etc. Por outro, o ambiente organizacional, através das regulações da profissão, os estilos de gestão, as expectativas sociais etc. 


 Sikes (1985), a partir do trabalho com professores do ensino secundário, apresenta cinco Ciclos de Vida no Desenvolvimento Pessoal do Professor, tomando como referência a idade cronológica.

Quadro 1 - Ciclos vitais do professor 

		Ciclos de Vida

		Características Pessoais e Profissionais



		21 -28

		Grande parte dos professores ainda não sabe se vai ficar no ensino; o choque com a realidade produz-se sobretudo a nível da disciplinação dos alunos; incidentes críticos mal resolvidos; evolução por tentativa e erro; confiança apenas ao nível da área de conhecimentos; socialização progressiva.



		28 - 33

		Crescente responsabilização e estabilidade; diversificação e inovação do ensino; interesse por adquirir conhecimentos pedagógicos; necessidades de promoção.



		30 -40

		Estabilização; em alguns professores surgem sintomas de mal-estar, noutros surge o interesse pela organização e gestão da escola; mudança nas relações com os alunos, tendendo a tornar-se do tipo maternal.



		40 -50/55

		A adaptação à meia-idade pode tornar-se traumática para alguns professores; adopção definitiva de uma atitude parental com os alunos; alguns professores tornam-se conservadores e defensores da tradição.



		+50/55

		Preparação da reforma; decréscimo de empenhamento na profissão; a imagem de avô substitui a de pai.





Fonte: Sikes, 1985, cit. in Leite, 1997: 53 

Marcelo–Garcia (1999) refere que Burke completa esta análise através de um modelo em que defende que a evolução do ciclo vital do professor não é um processo unívoco, mas que deve ser entendido em função de duas grandes dimensões: pessoal e organizacional.


Numa menção a Sikes, Marcelo-Garcia (1999:62) revela-nos que “ diversas investigações realizadas mostraram que diferentes experiências, atitudes, percepções, expectativas, satisfações, frustrações, preocupações, etc., parecem estar relacionadas com as diferentes fases da vida dos professores e da sua carreira”.


O conceito de “preocupação” tem um papel importante, na medida em que é preciso ter em conta as necessidades e exigências específicas dos professores que se implicam em processos de mudança. Uma preocupação é “a representação constituída por sentimentos, inquietações, pensamentos e considerações por uma questão particular ou uma tarefa.” (Hall e Hord, 1987, cit in Marcelo - Garcia, 1990:61).


Marcelo-Garcia defende que, cada professor percebe as situações de forma diferente e se implica nelas em função do seu próprio esquema de desenvolvimento. Isso repercute-se no facto de que a dinâmica do processo de mudança tem necessariamente de se adaptar às preocupações sentidas pelos próprios professores.


Estudos sobre os problemas dos professores principiantes revelam que eles têm preocupações diferentes daqueles que são apresentados pelos professores com maior maturidade; pode-se ler ainda em Marcelo-Garcia (1999) que foram identificadas três etapas de preocupações pelas quais passam os professores: preocupações sobre si mesmos, sobre as tarefas e sobre os alunos (Fuller, 1975). Estas preocupações podem ser identificadas através de um questionário próprio, que permite obter a representação gráfica das mesmas.


Segundo o mesmo autor, uma teoria sobre o desenvolvimento dos professores, como pessoas adultas, e que procura integrar o desenvolvimento psicológico, ciclos vitais e desenvolvimento de competência profissional é a proposta de Leithwod (1992), segundo o qual o desenvolvimento da competência profissional é um processo em que ocorre uma evolução, tal como nas diferentes fases do desenvolvimento pessoal. Defende que os professores são sujeitos adultos, que evoluem não só fisiologicamente mas também no âmbito cognitivo, pessoal e moral. E que como profissionais, também evoluem adquirindo competência profissional necessária para desenvolver com eficiência e eficácia a sua actividade docente. Leithwod identifica seis fases relacionadas com as etapas das preocupações, sendo de realçar a última – participação em decisões educativas de alto nível no sistema educativo – destacando algumas das características dos professores nesta fase: “Existe neles uma preocupação pela melhoria da escola, aceitando as responsabilidades necessárias para atingir esse objectivo. São professores com capacidade para assumir liderança tanto formal como informal (…)”(Marcelo–Garcia,1999:68).


1.3- Necessidades de formação contínua de Professores 


Segundo Estrela et al, (1999), a identificação das necessidades de formação é ainda alvo de alguma discussão por existirem indefinições conceptuais e dificuldades de ordem metodológica.  

Mas o que é uma necessidade? 


Segundo Leite (1997), o termo aparece originalmente associado à natureza biológica do Homem e à imprescindibilidade de satisfazer um determinado número de necessidades básicas de modo a poder sobreviver. Progressivamente foi aplicado a vários outros âmbitos, adquirindo sentidos novos, nomeadamente, constrangimento, carência, desejo ou expectativa, preocupação, etc., e se afastou da sua característica básica que é a imprescindibilidade. Esse alargamento do uso em várias ciências, nomeadamente as sociais, contribuiu para a polissemia do conceito. Refere-se que seu uso na literatura pedagógica tem uma longa tradição. As suas referências remontam já há alguns séculos. Podemos encontrá-lo em Rousseau, Wallon, Claparède, Decroly, Dewey entre outros (cit. Rodrigues e Esteves 1993:11). Necessidade


“ é uma palavra polissémica, marcada pela ambiguidade. Na linguagem corrente, usamo-la para designar fenómenos diferentes, como sendo um desejo, uma vontade, uma aspiração, um precisar de alguma coisa ou de uma exigência. Por um lado remete-nos para a ideia do que tem de ser, daquilo que é imprescindível ou inevitável. Por outro, a palavra surge com um registo mais subjectivo, em que o sujeito não parece tão determinado pela necessidade. Neste caso, a necessidade não tem existência senão no sujeito que a sente” (Rodrigues e Esteves, 1993:12).


Vieira (2009:19-20) faz referência no seu estudo a Burton & Merryl (1977, cit. in Zabalza, 2003) que afirmam que o conceito de necessidade é polimorfo e que adopta distintas acepções conforme seja utilizado por educadores, sociólogos, economistas, trabalhadores sociais, etc. Vieira sublinha que Bradshaw (1972) distingue vários tipos de necessidades: normativa, sentida, expressa ou procura, comparativa e prospectiva e salienta o facto de vários investigadores considerarem não ser possível identificar as “necessidades objectivas de formação, ou seja, necessidades susceptíveis de serem conhecidas objectivamente”, por estas dependerem sempre…


“dos sujeitos, grupos ou sistemas que as percebam e do contexto onde emergem, dos agentes sociais que as recolhem e detectam (ou colaboram na sua detecção) e dos respectivos valores e objectivos de referência em causa” (Vieira, 2006:21).

Essas necessidades são subjectivas (são aquelas que os indivíduos acham que têm) e são dinâmicas (isto é, mudam de acordo com a experiência profissional, as fases da carreira, os ciclos de vida). Importa registar o conceito que surge da reflexão/evolução de vários outros que foram propostos, que é o de Mesa et al (1990), pois serve de base ao nosso estudo. Necessidade de formação de professores é entendida neste caso como “o conjunto de preocupações, desejos, carências e problemas sentidos ou percepcionados pelos professores, no desenvolvimento do processo pedagógico” (Mesa et al 1990:178).

Wray (1989) e Holly (1989), citados pelas mesmas autoras, defendem que a participação efectiva dos docentes no processo de identificação das necessidades é importante, dado “permitir reduzir a natureza ameaçadora da expressão necessidades de formação”, associada ao facto dos professores terem receio de mostrarem suas falhas, de dizerem o que não sabem, etc. O mesmo aspecto é sublinhado por Rodrigues e Esteves quando afirmam:

“A análise de necessidades, no âmbito das actividades de formação, permite conhecer as necessidades dos indivíduos a formar, visando ajustá-los à organização/sistema, dando-lhes a ilusão de participar responsavelmente nas decisões e diminuindo, por isso, a resistência à formação (e à mudança) e/ou satisfazer as suas lacunas, tornando o formando e os seus problemas e dificuldades no verdadeiro centro do processo formativo” (Rodrigues e Esteves, 1993:23).


 A própria definição das metodologias a desenvolver para a identificação das necessidades de formação e a sua análise é também fonte de polémica. O estudo das análises de necessidades de formação não dispõe, ainda, de um conjunto de técnicas específicas. As práticas mais conhecidas reportam aos procedimentos que outros domínios científicos criaram, seleccionando-as de acordo com os objectivos num dado contexto (Pithon, 1981;Rousson e Boudineau, 1981; e Cadou, 1974, cit. in Rodrigues e Esteves, 1993:33). 


 A selecção dos processos e instrumentos a utilizar na análise de necessidades não pode basear-se apenas em critérios técnicos, pois a expressão de necessidades implica que se tenham em linha de conta, para além dos instrumentos usados, as condições metodológicas mais gerais (Rodrigues e Esteves, 1993:33). Geralmente usam-se questionários que são aplicados no início da formação para identificar essas necessidades. Mas se entendermos necessidade de formação no sentido subjectivo e dinâmico que lhe atribuímos anteriormente, o processo não é simples e o uso de questionário no início da formação não é suficiente: é preciso triangular a metodologia (utilizando técnicas e instrumentos diferentes, nomeadamente entrevistas, diários de professores…) e a informação (recorrendo a diferentes fontes de dados), criando um dispositivo dinâmico e com alguma duração temporal e confirmar os dados com os professores.


Rodrigues e Esteves (1993) sublinham que é fundamental desenvolver processos que favoreçam a tomada de consciência progressiva por parte dos professores das suas próprias necessidades, o que implica o uso de metodologias dinâmicas, em que a sua participação seja efectiva. 

1.4- A formação de professores e a inovação


Segundo Cardoso (2002:22), a inovação é a “ introdução de uma novidade no Sistema Educativo, promotora de uma real mudança, subentendendo um esforço deliberado e conscientemente assumido, bem como uma acção persistente integrada num processo dinâmico, visando a melhoria pedagógica”.


Uma comunicação persuasiva da entidade promotora da inovação com os actores principais na implementação das mudanças, neste caso professores, aumenta a probabilidade de sucesso das inovações. Estas visam, como vimos, a alteração da acção profissional do professor, o que constitui um passo fundamental para a mudança da Escola. Nóvoa (1995:26) defende que “a formação de professores é provavelmente, a área mais sensível das mudanças a serem efectivadas”. O mesmo autor refere a algumas “exigências” de Lawn, para realçar o que se espera do professor hoje: 


“ Eu quero professores que não se limitem a imitar outros professores, mas que se comprometam (e reflictam) na educação das crianças numa nova sociedade; professores que fazem parte de um sistema que os valoriza e lhes fornece os recursos e os apoios necessários à sua formação e desenvolvimento; professores que não são apenas técnicos, mas também criadores”. 


Um professor reflexivo é aquele que é capaz de ser criativo e de gerar mudanças no Sistema Educativo. É aquele que questiona: porquê e para quê mudar. 


Parece que no conceito de mudança poderá estar implícita alguma desvalorização das práticas educativas habituais do professor. Geralmente só se muda algo quando não produz o efeito desejado ou esperado. Mas a mudança na prática do ensino e nas crenças e concepções educativas não é um processo simples. Qualquer mudança - entendida como transformação significativa – “não pode prescindir de uma abordagem global que tenha em conta os factores contextuais mais latos (políticos, económicos, sociais…) ” (Cardoso, 2002:19). Por outro lado, a dimensão pessoal de mudança é um aspecto fundamental a ser tido em conta se queremos que algo mude. Marcelo-Garcia (1999) afirma que a gestão da mudança é difícil porque deve-se ter em conta que os processos de aprendizagem são pessoais e causam ansiedade nos indivíduos. O mesmo autor afirma que as inovações ou propostas de mudança devem ser “explicadas” aos professores com clareza suficiente para que estes possam pôr em prática em novas ideias. Caso isso não ocorra, surge a “resistência à mudança”.

“É necessário entender a mudança e a inovação como um processo de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e profissional no qual os professores se implicam como pessoas adultas (…)”, isto é, como afirmam Merriam e Caffarella (1991:41) “(…) um modo autónomo de aprendizagem através do qual os adultos adquirem novas ideias, competências e atitudes (…)”. (Marcelo-Garcia, 1999:49:52). O mesmo autor chama a nossa atenção para cinco factores que, segundo Rivas Navarro (1987), restringem a capacidade de inovação dos professores: em primeiro lugar, a chamada insularidade artesanal (sensação de estar isolado); em segundo a disfuncionalidade operativa (benefícios limitados que a inovação oferece); em terceiro estão os custos sensíveis/benefícios diluídos (os custos percebidos são maiores que os benefícios); em quarto a compulsividade do sistema (as dificuldades do próprio sistema: legislação, exigências dos programas, trabalho diário excessivo, falta de tempo…); e em quinto lugar, as restrições instrumentais (escassez de materiais didácticos, espaços e mobiliários adequados, etc.).


Cardoso (2002:22) considera prioritária a formação de professores, especificamente para a mudança. Mas para que a mudança ocorra é preciso que a classe esteja receptiva. A autora entende a receptividade como “atitude, diferentes maneiras como reagem as pessoas perante a mudança ou a inovação”. As propostas de inovação são, por vezes, acolhidas com indiferença ou mesmo com receio e hostilidades. Refere Arroyo (1990), citado por Cardoso (2002:36), que “parece existir mesmo uma certa tendência por parte dos educadores em preservarem as práticas e rotinas tradicionais”. É que “inovar é correr riscos profissionais e também pessoais”. (Ducros e Finkelsztein, 1986, cit. in Cardoso, 2002:27). Neste sentido, é possível identificar factores de preocupação dos professores face à mudança e ainda as etapas pelas quais os professores passam durante a implementação das inovações que são decididas a nível central. Na sequência dos primeiros trabalhos de Fuller e com base em centenas de entrevistas e observações, Rutheford e Hall (1990) desenvolveram uma escala de sete etapas de preocupações face à inovação. Note-se que um mesmo professor pode apresentar preocupações correspondentes a mais do que uma etapa, ainda que predominem uma ou mais delas. Estas etapas correspondem a: tomada de consciência, (aquela na qual existe pouca preocupação ou implicação relativamente à inovação) seguida de informação na qual ganha consciência geral sobre a inovação. A terceira, denominada Pessoal – relaciona-se com o desconhecimento das exigências da inovação, isto é, se o profissional é capaz de cumprir o seu papel. Ele pode evoluir e prestar atenção aos processos e tarefas dos utentes da inovação e ao melhor uso da informação e dos recursos (Gestão), passando a estar mais atento ao impacto na inovação nos alunos (Consequência). A etapa seguinte – Colaboração – surge da necessidade de servir melhor os estudantes; centra-se na coordenação e cooperação com os outros no uso da inovação. A última – Reenfoque – surge quando o professor tem algumas ideias sobre alternativas à inovação proposta ou existente. A maior parte destas inovações, centralmente decididas, surge devido a mudanças sociais, culturais e políticas numa dada sociedade. Esteve (1995) compara a situação dos professores perante a mudança social à de um grupo de actores que, estando em cena, é surpreendido por alguém dos bastidores que muda parte do cenário sem o avisar. Ainda surpresos com a situação, esses terão que arranjar uma saída inteligente para minimizar a reacção do público presente. Na maior parte das vezes, é o professor é que tenta explicar à comunidade educativa as decisões do seu Ministério, nas quais nem sequer foi ouvido. Esta situação leva a que os professores tenham que suportar a crítica generalizada daqueles que, sem analisar as circunstâncias criadas externamente, consideram os professores como responsáveis imediatos pelas falhas do Sistema de Ensino. 


A expressão mal-estar docente (Esteve, 1995:97) aparece como um conceito da literatura pedagógica que pretende resumir o “conjunto de reacções dos professores como grupo profissional desajustado devido à mudança social”. O sentimento de insegurança é uma das causas do cepticismo e da recusa dos professores em relação às novas políticas.


Segundo Esteve (1991:99) as investigações realizadas costumam distinguir dois grupos de factores, para estudar a pressão da mudança social sobre a função docente.


-Chamam-se factores de primeira ordem, aqueles que incidem directamente sobre a acção do professor na sala de aula, modificando as condições em que desempenha o seu trabalho e provocando tensões associadas a sentimentos e emoções negativas que constituem a base empírica do mal–estar docente.


-E factores de segunda ordem, aqueles que se referem às condições ambientais e ao contexto em que se exerce a docência. Este segundo grupo de factores tem uma acção indirecta, afectando a motivação e a implicação do professor.


O mesmo autor enumera, pelo menos, doze indicadores básicos, que resumem as mudanças recentes na área da educação. Os nove primeiros referem-se ao desenvolvimento de novas concepções da educação, que se reportam ao contexto social da função docente, apesar de terem uma forte incidência na actuação do professor na sala de aula. Os três últimos referem-se a variações intrínsecas ao trabalho escolar (Esteve, 1991:100-108):


 1-Aumento das exigências em relação ao professor; 2-Inibição significativa de outros agentes da socialização; 3-Desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola; 4-Ruptura do consenso social sobre a educação; 5- Aumento das contradições no exercício da docência; 6- Mudança de expectativas em relação ao sistema educativo; 7-Modificação do apoio da sociedade ao sistema educativo; 8- Menor valorização social do professor; 9-Mudança dos conteúdos curriculares; 10-Escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho; 11-Mudanças nas relações professor – aluno; e 12-Fragmentação do trabalho do Professor. 


Muitos profissionais fazem mal o seu trabalho devido à incapacidade de cumprirem simultaneamente um enorme leque de funções, refere Esteve (1995). Vários trabalhos de investigação identificam a falta de tempo para atender às múltiplas responsabilidades que se têm acumulado sobre o professor, como causa fundamental do seu esgotamento. Cada vez mais se torna evidente a impossibilidade de os professores dominarem todos os papéis. O enfrentar desta crise, segundo Esteve (1995:110) levou Abraham (1987) a dividir os professores em quatro grupos:


“- O grupo que aceita a ideia da mudança do sistema do ensino como uma necessidade inevitável da mudança social;


- O grupo que, incapaz de fazer frente à ansiedade que lhe causa a mudança (“o desconhecido”), tem atitudes de inibição;  


- O grupo que, face à mudança do sistema de ensino, alimenta sentimentos profundamente contraditórios: por um lado, dá conta que pode ser uma condição de progresso e uma exigência de mudança social; mas, por outro lado, o seu desacordo ou cepticismo em relação à capacidade real de mudança faz com que se mantenham reticentes.


- O grupo que tem medo da mudança. É constituído por professores em situação instáveis, por falta de habilitações adequadas ou porque pensam que as reformas deixarão a descoberto as suas insuficiências no campo dos conteúdos, das metodologias de ensino ou das relações com os alunos. Olham o futuro com ansiedade e estão dispostos a empreender acções para deter a mudança, que consideram preocupante.” (Esteve, 1995:110)


Assim, segundo Esteve (1995), em termos de repercussão dessas mudanças na personalidade dos professores, poderemos enumerar um conjunto de consequências do mal-estar docente, nomeadamente: desenvolvimento de esquemas de inibição, como forma de cortar a implicação pessoal com o trabalho que se realiza; desejo manifesto de abandonar a docência (realizado ou não); esgotamento, como consequência da tensão acumulada, “stress”, ansiedade; depressões; depreciação do eu e a autoculpabilização perante a incapacidade de ter sucesso no ensino.


De entre as mudanças socioculturais recentes, uma das que teve maiores repercussões nas escolas foi a que decorre da noção de inclusão, especialmente no que respeita à inclusão de alunos com NEE nas escolas regulares. Sendo uma inovação centralmente decidida, a inclusão destes alunos criou problemas acrescidos aos professores, como veremos no ponto seguinte.


1.5. - Os professores e a inclusão de alunos com NEE


1.5.1.- Acolher a diversidade: exigências e implicações


“Ensinar os alunos com NEE pode conduzir a sentimentos de insegurança e de frustração por parte do professor, pondo em causa a sua auto-imagem, enquanto profissional” (Madureira e Leite, 2007:12).

As fronteiras entre o ser normal e o ser diferente não apresentam critérios claros e objectivos. Tanto que “ser normal” aqui e agora, pode variar num outro contexto ou ainda ser interpretado diferentemente por outrem. Quando dizemos que a Escola Inclusiva é para alunos diferentes, estamos a afirmar que é não só para os alunos com deficiência mas para todos, pois sabemos que existem alunos sem condições de deficiência identificada que não aprendem por não terem atenção especial no seu processo de aprendizagem. 


Segundo Madureira e Leite (2003), a perspectiva da Escola Inclusiva que surge nos anos noventa aparece na sequência das críticas de vários autores à perspectiva anterior, a da integração dos alunos com deficiências ou dificuldades acentuadas. Efectivamente, muitas crianças e jovens eram integrados nas estruturas regulares de ensino sem que se criassem as condições básicas necessárias à sua educação e ensino (recursos humanos e materiais, formação de professores do ensino regular para a inclusão, etc); muitos ainda nem sequer eram matriculados nas escolas regulares. O movimento para a Integração dos alunos com NEE nas escolas regulares ainda presumia que os alunos nestas condições tinham que se adaptar à estrutura e funcionamento das escolas existentes; pelo contrário, o movimento em prol da inclusão, parte do princípio que são as escolas e os professores que têm que inovar, de modo a adequar-se e dar resposta a todos os alunos que a frequentem.


Se recorrermos à Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) encontraremos definidas como escolas inclusivas as que “devem acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, emocionais, linguísticas ou outras”. Refere ainda que as escolas devem incluir todas as crianças, nomeadamente aquelas talentosas ou deficientes, meninas, crianças trabalhadoras e de rua, crianças de áreas remotas, viajantes ou população nómada, crianças que perderam seus pais por SIDA ou em guerra civil, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem e marginalizados. 


A nível da educação, a Inclusão implica antes de mais, rejeitar, por princípio, a exclusão social e académica de qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola que pretenda seguir uma política de Educação Inclusiva (EI) deve desenvolver políticas, culturas e práticas que valorizem o contributo activo de cada aluno para a construção de um conhecimento construído e partilhado e desta forma procurar atingir a qualidade académica e sociocultural sem discriminação (Rodrigues, 2006). Assim, ter acesso à educação e ao sucesso educacional tornou-se um valioso recurso contra a exclusão social. A exclusão educacional sempre conduz à marginalização do indivíduo na sociedade e poderemos estar perante uma situação de violação dos direitos humanos.


Infelizmente ainda persistem formas de gestão e organização das situações pedagógicas orientadas para o aluno - padrão e nas quais a integração de um aluno diferente necessariamente é vista como perturbadora do “normal” funcionamento do grupo/turma.


Ao nível das escolas, responder à diversidade “tem muitas implicações para os professores e para as próprias escolas, que devem centrar-se na busca de estratégias de ajuda para todos os alunos, a fim de que estes possam desenvolver ao máximo suas possibilidades” (González, 2002:241).


A formação de professores para a inclusão implica:


- O desenvolvimento dos conhecimentos (existência, no curriculum de formação, de uma disciplina NEE, e nas disciplinas das didácticas, da abordagem dos processos de aprendizagem específicos nessa área curricular/disciplina e das formas de diferenciação do seu ensino);


- O desenvolvimento de atitudes inclusivas, através da aceitação da diferença (que é facilitada pelo contacto directo e continuado com pessoas c/NEE), da análise das práticas pedagógicas, do desenvolvimento da segurança e auto-confiança nos professores (através da experimentação e reflexão) e da procura activa de novas formas de fazer aprender aos alunos diferentes (negar a inevitabilidade do insucesso); 


- O desenvolvimento de capacidades do saber-fazer, através de um conjunto de práticas, nomeadamente, observação e avaliação de necessidades educativas dos alunos, questionamento da prática à luz da teoria (e vice-versa) e resolução de incidentes críticos, de situações problemáticas e de dilemas éticos (Madureira e Leite, 2007).


A inclusão implica professores preparados científica e pedagogicamente, estabelecimentos de ensino com condições físicas e materiais e principalmente uma nova atitude do professor. É que, o facto de o professor ter expectativas baixas/negativas acerca do progresso dos alunos com NEE pode deitar abaixo todo o empreendimento que a Escola poderá ter posto à disposição desta causa. Mas a inclusão é também sinónimo de mais trabalho: melhor organização das aulas, planificação das actividades diferenciadas, gestão de tempo, etc. Numa profissão em que, como vimos anteriormente, o leque de funções desempenhadas se alargou consideravelmente nos últimos anos (Esteve, 1992), a inclusão dos alunos com NEE pode surgir como mais um factor de mal-estar docente ou, pelo contrário, pode ser encarada como um desafio e um objectivo a atingir pelos professores.


1.5.2 - Processo de inclusão de alunos com NEE como processo de inovação pedagógica


“O conceito de NEE começa a ser utilizado no final dos anos 70” (Madureira e Leite, 2003:27). O termo NEE surge pela primeira vez especificado no Warnock Report (1978) como sendo aquelas que implicam por parte da Escola:


“- a disponibilização de meios especiais de acesso ao currículo;

- a elaboração de currículos especiais ou adaptados;


- e a análise crítica sobre a estrutura social e o clima emocional em que se processa a educação” (cit. in Madureira e Leite, 2003:28).


As mesmas autoras sublinham que a introdução deste conceito, “(…) além de ter possibilitado uma visão socialmente menos estigmatizante dos problemas dos alunos, teve também implicações no âmbito de intervenção da Educação Especial”(p. 27).

“A educação especial visa responder a necessidades educativas especiais, decorrentes de limitações ou incapacidades, que se manifestam de modo sistemático e com carácter prolongado, inerentes ao processo individual de aprendizagem e de participação na vivência escolar, familiar e comunitária. Essas limitações ou incapacidades são decorrentes de factores limitadores e endógenos, que podem ser agravados por factores ambientais, resultantes de perda ou anomalia congénita ou adquirida, ao nível das funções ou das estruturas do corpo, no domínio sensorial (auditivo e visual), cognitivo, comunicacional, incluindo ao nível da linguagem e da fala, emocional e da personalidade, motor e da saúde física” (Morgado, 2005:180). 


Estas condições colocam uma série de diferentes desafios aos sistemas escolares, pois implicarão a adequação dos ambientes familiar e comunitário, assim como a criação de estruturas que garantam a participação plena das pessoas com incapacidades, em todas as áreas da vida social.  


No sistema educativo, a motivação dos docentes constitui um dos muitos desafios a vencer para que venha a ser realidade a inclusão dos alunos com NEE no Ensino Regular pois exige a aquisição de muitas e novas competências dos professores e


“os escassos resultados escolares obtidos por alguns desses alunos e o significativo aumento de trabalho para o docente são factores que geram frustração e insegurança, sentimentos que surgem normalmente associados a representações negativas sobre o desempenho e sobre as possibilidades de evolução escolar dos alunos com NEE” (Madureira e Leite 2007:12).


Admite-se que a inclusão de alunos com NEE no Sistema Regular é uma inovação porque implica a “introdução de uma novidade no Sistema Educativo”, que se pretende que seja promotora de uma real mudança, exigindo de todos os agentes educativos um “esforço deliberado e conscientemente assumido, bem como uma acção persistente integrada num processo dinâmico, visando a melhoria pedagógica” (Cardoso, 2002:22).

 Estaremos, face a isso a admitir “a necessidade de formação para todos os agentes envolvidos no processo integrador, desde o próprio legislador até aos professores universitários, passando pelos profissionais dos diferentes níveis educativos (González, 2002:252).


O mesmo autor salienta que Zabalza identificou três níveis de competência: o da competência mínima (referente a qualquer profissional de educação); o de competência intermédia (inclui o professor especialista de Educação especial); e o superior, relacionado com o especialista em processos de intervenção educativa.


Reflexões sobre as modalidades de formação contínua a serem adoptadas pelo Ministério da Educação deverão ser programadas e deverão incluir a participação activa dos docentes e demais técnicos interessados na questão da inclusão dos alunos com NEE no Ensino Secundário. O atendimento à diversidade nas escolas ditas normais ou regulares passa também por diversificar a formação dispensada a todos os profissionais da comunidade educativa. Estas propostas formativas “(…) não são neutras, elas orientam-se por determinados valores, conceitos e culturas sobre a escola, os professores e a mudança”( Marcelo, 1994 cit. in González, 2002:242). E dependendo do perfil do professor que o sistema educativo deseja, deverá ser traçado um conjunto de orientações conceptuais e linhas orientadoras da mudança que se pretenda implementar, sem deixar de fora do processo o envolvimento do professor, que deverá ser o máximo possível. González sugere que se tenha subjacente ao plano de formação do professor do ensino regular o conceito de desenvolvimento profissional defendido por Marcelo-Garcia (1995), isto é, aquela formação do professor que “(…) valorize o seu carácter contextual, organizativo e orientado para a mudança”(González, 2002:251). E referindo-se a Imbernón (1994), ele também destaca a necessidade de haver uma evolução contínua da formação, que deverá ser desenvolvida em etapas: a primeira, de formação básica (formação inicial feita em Instituições); a segunda, de indução profissional e socialização na prática; e a terceira, de aperfeiçoamento. Nesta última, uma grande variedade de actividades formativas poderá ser desenvolvida: cursos, seminários, oficinas, cursos de curta duração sobre temas específicos, jornadas, intercâmbios entre colegas, etc. A formação centrada na escola como unidade básica de aprendizagem também poderá ser realizada, como forma de responder às necessidades decorrentes da actividade diária do professor, nas escolas. 


CAPÍTULO II – CABO VERDE E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA UMA ESCOLA INCLUSIVA: CAMINHOS E HORIZONTES


“ A inovação não se decreta. A inovação não se impõe. A inovação não é um produto. É um processo. Uma atitude. É uma maneira de ser e de estar na educação” (Nóvoa, 1988, cit. in Cardoso, 2002:19).

2.1- A formação de professores em Cabo Verde


Em Cabo Verde a formação de professores atende a dois grupos – alvo, nomeadamente o dos professores do Ensino Básico Integrado – EBI- (do 1º ao 6º ano de escolaridade), efectivado pelo Instituto Pedagógico, com Escolas na Praia, Santa Catarina e Mindelo e o dos professores do Ensino Secundário – ES- (7º ao 12º ano de escolaridade), sob a responsabilidade do Instituto Superior da Educação (ISE), hoje integrado na Uni-CV.


Não poremos o enfoque sobre a formação do 1º grupo alvo, mas achamos útil referir que o Instituto Pedagógico tem feito uma sensibilização dos seus formandos no domínio do acolhimento da “Diversidade” nas escolas do Ensino Básico. 


Falar de formação de Professores do ES em Cabo Verde é referir-se inevitavelmente ao ISE. Herdeira da então Escola de Formação de professores do Ensino Secundário, criada pelo Decreto-lei nº 70 de 28 de Julho de 1979 com o objectivo único de formar professores para o ES, o I.S.E. tinha como atribuições:


“a) A formação inicial e contínua de professores e outros técnicos da Educação, nos aspectos cultural, científico, técnico e profissional;


b) A realização de actividades de investigação e desenvolvimento experimentais, orientados para a melhoria do ensino;


c) O intercâmbio cultural, científico e técnico com Instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que visem objectivos semelhantes” (ISE/GEP/Educação, 2004:4).


O Documento orientador dos Cursos deste Instituto, elaborado com base no Diagnóstico das Necessidades de Formação, realizado pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério de Educação, previa entre outros aspectos, 

“o alargamento das áreas científicas, a reestruturação e redimensionamento dos Departamentos e a realização de Cursos de Graduação e Pós-Graduação e de especialização, sendo este último para a reconversão dos docentes excedentes do Sistema educativo” (2004:6).


Aquando da elaboração do citado Documento Orientador, recomendava-se a implementação de novos Estatutos que permitissem ao ISE uma maior autonomia administrativa, financeira e científica.


Em termos de formação de Professores, perspectivava-se a formação de 2203 professores do ES até 2009, aptos para entrarem no Sistema e cobrirem o défice existente, com excepção para as disciplinas de Educação Física, Física ou Química, Direito e Latim.


A integração do ISE na Universidade de Cabo Verde em 2006 criou nos seus docentes sentimentos contraditórios, expressos nas conversas informais que tivemos com alguns deles. Uns acham que houve ganhos substanciais, nomeadamente em termos de salários e oportunidades de desenvolvimento na carreira profissional e outros alegam que “ já nem se fala da formação de professores, que foi uma das prioridades do então ISE”.

Realçamos o facto de o ex -ISE ter incluído em alguns Cursos, nomeadamente Educação de Infância, Educação Física e Ciências da Educação, disciplinas que sensibilizem os seus formandos para a problemática das Necessidades Educativas Especiais.


Nos Estatutos do Pessoal Docente, Decreto Legislativo nº 2 de 2004, a formação é referenciada em dois capítulos, III e VII, sendo este último dedicado exclusivamente ao desenvolvimento profissional.


O docente é definido como “aquele que possui as qualificações profissionais adequadas para o exercício de funções de docência ou de ensino, com carácter permanente, sequencial e sistemático” (art. 3º do EPD).


Nos artigos 5º e 6º definem-se os direitos e deveres profissionais, respectivamente. Em ambos a formação é referenciada, sendo importante realçar que nas alíneas c) do 5º e e) do 6º é reforçada a ideia da necessidade de abertura e participação em experiências de inovação pedagógica como reforço da educação e do ensino. 


Na alínea g) deste último artigo (dos deveres), é relembrado ao docente que deve “empenhar-se e concluir as acções de formação em que participar” e na i) estabelece-se o dever de “cooperar com os restantes intervenientes do processo educativo na detecção da existência de casos de crianças com NEE.


O capítulo III dos Estatutos determina que os Princípios Orientadores constantes da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 103/III/90) deverão ser respeitados na planificação, coordenação e avaliação global da acção formativa. 


Nos seus artigos 7º e 8º estabelece que a formação do pessoal docente compreende a formação inicial, que confere a qualificação profissional para o exercício da função e a formação contínua que visa desenvolver e qualificar o pessoal docente e promover a eficácia e a efectividade do sistema educativo. Prevê a regulamentação da formação do pessoal docente em Diploma próprio (art. 8º), mas ainda não se cumpriu o estabelecido.


Os Cursos, nomeadamente de iniciação, são geralmente criados por Portaria do Governo, por proposta do Ministério de Educação.


O capítulo VII, dedicado ao desenvolvimento profissional, sem no entanto o definir, prevê os instrumentos de evolução para docentes em regime de nomeação, nomeadamente a promoção (“mudança do docente de um cargo para o imediatamente superior daquele que detém dentro da respectiva carreira” - art. 25º) e a progressão (“mudança do docente de um escalão para o imediatamente superior dentro da mesma referência”- art.26º). Nos dois casos é necessário ser verificável um conjunto de condições cumulativas, das quais se destaca a avaliação do desempenho satisfatório. É de se salientar que, para o caso das Promoções, é necessário existirem vagas. Desde 2005, ano em que, através duma Lei-Medida, foi aberto um Concurso destinado a todos os Servidores Públicos, que estão congelados concursos para a promoção na carreira docente. Tem havido promoções apenas para o pessoal dirigente. 

Está prevista a valorização do esforço do docente que contribui para a melhoria do sistema educativo, através de bonificações de 2 e 3 anos no tempo de serviço, para efeitos de progressão na carreira, a docentes que adquiram o grau de Mestre ou Doutor, respectivamente, nas áreas de Ciências de Educação ou em domínio directamente relacionado com a docência (art. 40º do EPD). Para os que adquiram Licenciatura em domínio directamente relacionado com a docência, prevê-se a mudança para a referência ao cargo para o qual teria ingressado com esse grau, independentemente de Concurso (art.41º do EPD).


Digno de nota é o mérito excepcional que poderá ser atribuído ao docente por se ter destacado por relevante desempenho na área de educação (art. 33º).


No Relatório elaborado pelo GEP do Ministério de Educação, por ocasião da participação de Cabo Verde na Conferência Internacional da Educação, realizada de 8 a 11de Setembro de 2004 em Genebra, pode-se ler: 

“ Os grandes desafios do ensino secundário relacionam-se com a qualificação dos professores, a reorganização curricular, a melhoria da eficácia interna (redução das taxas de reprovação e abandono), disponibilidade de materiais didácticos, integração entre as saídas do ensino geral e técnico e a formação profissional” (GEP/EDUCAÇÂO,2004:97).

Continuam a ser desafios, apesar de “notório todo o esforço levado a cabo pelo Ministério tendo-se verificado um aumento de professores formados, passando de 232 em 1990/91 para 1289 professores em 2002/03 no ensino secundário, representando um crescimento médio anual de 4%” (GEP/EDUCAÇÂO, 2004:85), como se pode constatar no quadro seguinte.


Quadro 2 - Evolução do corpo docente 1991- 2003 

Fonte: GEP/2004:85


São escassos os estudos realizados e divulgados sobre a educação em Cabo Verde, mormente sobre a formação dos professores. Destacamos no nosso trabalho três desses estudos:


O primeiro, intitulado “Quotidiano e educação: fios e desafios da escola em Cabo Verde”, foi realizado pelo Ministério da Educação de Cabo Verde e pela UNICEF (1998), junto dos professores do ensino básico integrado, que citamos pela importância que este subsistema tem na “alimentação” do secundário. Este estudo revelou avanços no nosso sistema educativo, mas também pôs a nú algumas dificuldades, nomeadamente as de cariz pedagógico, as que se prendem com a valorização da classe e ainda alguma insatisfação dos professores (67,5%) por terem escolhido o magistério como projecto de vida. 


Da página 68 a 76 deste Documento (de 1998) relatam-se cenas da vida escolar. Segundo os autores,

“as observações, as entrevistas, as fotos e o vídeo etnográfico revelam que o quotidiano das classes pesquisadas está perpassado por saberes, palavras de ordem, enunciados e relações de poder. As redes de poder existentes dentro da Escola, na sua maioria, se constituem em núcleos conservadores, de profunda e arraigada resistência às mudanças. Alguns professores (87%), assim como alguns responsáveis (91%), revelam isto na nostalgia dos seus discursos.” 


São os problemas destes alunos, pais e professores que, de uma forma directa ou indirecta, chegam ao ensino secundário.


Deste estudo, realçamos as recomendações referentes ao reconhecimento das diferenças dos alunos:


“ embora sabendo do esforço e dos avanços que têm sido efectivados neste sentido por parte do Governo e do UNICEF, este estudo chama a atenção, também, para a qualificação dos professores em direcção a um novo conceito de educação, isto é, de uma educação centrada no pensamento afirmativo da vida, onde as relações que se configuram dentro do espaço escolar sejam democráticas. Qualificação em direcção a um sólido aporte, base e fundamento, para que os professores possam (ou queiram) produzir eles mesmos novas didácticas e novas pedagogias capazes de aumentar o aproveitamento dos alunos, reconhecendo as diferenças e as diversidades existentes entre os alunos, respeitando os seus ritmos de aprendizagem” (ME-CV/UNICEF, 1998:114).


Desconhece-se estudos desta natureza aplicados ao ensino secundário cabo-verdiano. 


O segundo estudo, da autoria de Arlindo Vieira,
 “Análise de necessidades na formação de professores do ensino básico integrado (EBI) em Cabo Verde – contributo para o seu estudo”- realizado no âmbito dum mestrado, referimo-lo pela similaridade, em alguns aspectos, com o nosso estudo – análise de necessidades de formação de professores do ensino secundário - apesar de, também, ter como público-alvo, o ensino básico integrado. Citamos excertos do artigo publicado, sob o mesmo título, na Revista Científica da Universidade de Cabo Verde (2006). Do estudo o autor afirma não ter obtido elementos que o permitissem “ relacionar as necessidades e os tipos de actividades de formação desejadas segundo o estádio da carreira em que os docentes se encontram” e terá ainda verificado que “ as necessidades de formação parecem estar relacionadas com o ambiente externo onde os professores se encontram inseridos” (Vieira, 2006:139).


Os entrevistados apontaram dificuldades relacionadas com as condições de trabalho (falta de materiais didácticos, programas desajustados, elevado número de aluno por turmas) e com a falta de preparação para a função docente (necessidade de formação pedagógica específica e, ao bom relacionamento com os colegas de profissão, com os pais dos alunos e com a comunidade educativa). Outro dado interessante deste estudo relaciona-se com as necessidades de formação dos professores em exercício profissional. Segundo os entrevistados (dos 165 apenas 39 pertencem ao grupo correspondente à fase inicial da carreira – 1 a 6 anos de experiência profissional), essas necessidades se prendem com a Pedagogia, e 

“relacionam-se com conteúdos que lhes permitam lidar com necessidades educativas especiais e em diagnosticar as suas dificuldades de aprendizagem. Lidar com alunos socialmente heterogéneos e nível de aprendizagem. (Vieira, 2006: 145). 


Apesar das conclusões do estudo “não serem de carácter generalizável” (Vieira, 2006:152), e das dificuldades não estarem incluídas no conceito de necessidade de formação utilizado pelo autor, é de se ter em conta que, “ a totalidade dos professores abrangidos por este estudo afirma estar interessado em participar em acções de formação contínua” e, segundo o mesmo autor, 

“ parece haver pouco interesse por parte dos inquiridos em frequentar acções de formação contínua cujos objectivos sejam organizados para a animação comunitária, a análise de situações educativas, o associativismo escolar, a avaliação das competências dos alunos e os actuais modelos curriculares”(p. 153).


O investigador recomenda uma atenção especial a estes aspectos a quem venha a estar engajado na organização das futuras formações.


O terceiro estudo refere-se às necessidades de formação de professores do ensino secundário, elaborado pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério de Educação de Cabo Verde (2004), elaborado com o objectivo de perspectivar a política educativa num horizonte de cinco anos, sobretudo no que concerne à projecção de alunos, recursos humanos (docentes) e físicos (salas). Segundo o estudo,

“ ao analisar a distribuição dos professores por áreas disciplinares denota-se que em média 60% dos professores que leccionam as diferentes áreas disciplinares a nível nacional, possuem uma formação científico-pedagógica, destacando-se as disciplinas de Direito, Filosofia, Psicologia e Geografia com valores que vão desde 80-100% de professores formados. Considere-se que os professores de Direito e Psicologia trabalham, na maioria dos casos, em regime de acumulação.” (GEP/MED, 2004:6).


O Relatório elaborado para a Conferência Internacional de Educação refere que 

“A formação de Professores do Ensino Secundário é já uma tradição em Cabo Verde e constituiu, como referido, tarefa exclusiva do ISE, pelo menos até bem pouco tempo (2002/03) com a entrada do IESIG e da “Jean Piaget” na senda de formação de professores do ES” (GEP/EDUCAÇÃO, 2004:130). 


Talvez por isso se desconheça no seio dos docentes a existência do Programa de formação de Professores para o Ensino Secundário 1997/98 a 2004/05 e do Plano Nacional das necessidades de formação 2005-2010, aos quais tivemos acesso através de Técnicos do Ministério de Educação.


O Relatório preparado para a Conferência Internacional de Educação de 2004, refere que o problema de formação de professores, nomeadamente, o seu figurino institucional, “foi um dos objectos de estudo do PROMEF, com recurso a uma instituição de consultoria do Brasil” e que apesar do diagnóstico feito e da apresentação de uma proposta, ficou “ longe de ter encontrado resposta para importantes desafios” nesse sector. O mesmo Documento revela que foi implementado “um teste de campo” o “Curso de acolhimento e capacitação de candidatos a professores do ensino básico sem formação”, e que foram desenhados e estão em implementação Cursos alternativos para a formação em exercício dos docentes do EBI (GEP/EDUCAÇÃO, 2004:100). Apresentamos a seguir o quadro ilustrativo da qualificação dos professores do ES, referente a 2002/2003. 
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Quadro 3 - Qualificação dos Professores ES 

Fonte: Relatório CIE, 2004:134

“Analisando o gráfico, verifica-se que a situação da qualificação de professores está ainda muito aquém do desejado, pelo que não se pode deixar de apostar na continuidade da formação de professores, em todas as suas modalidades” (GEP/EDUCAÇÃO, 2004:100).


Recomenda-se naquele Documento a procura de modelos alternativos de formação, de modo a suprir as necessidades de qualificação de professores, sobretudo nos concelhos onde a situação é mais preocupante, nomeadamente São Filipe, São Domingos, Santa Cruz e Brava. Refere-se que de entre os concelhos com maiores necessidades, Santa Cruz apresenta o quadro mais grave, com apenas 37% de professores com qualificação adequada, seguido imediatamente por São Filipe, com 39,3%. 

“Forçoso se torna apostar numa nova filosofia de distribuição de professores formados e de incentivos aos mesmos de modo a colocá-los nestes concelhos, de forma a garantir a equidade na educação secundária. (GEP/EDUCAÇÃO, 2004:134)

 O mesmo Documento refere à carência de professores em algumas áreas no ano lectivo 2004/05, “prevendo-se uma estabilidade a partir do ano lectivo seguinte”, caso fossem satisfeitas naquele ano as necessidades.” Revela que estavam previstas a formação de 2203 Professores de 2004 a 2010 e recomenda o envolvimento de todos os sectores do MEVRH na melhoria da qualidade dos professores, por constituir uma tarefa difícil e porque pressupõe, nomeadamente:

“- a actualização científica e pedagógica de todos os professores em exercício,


- o Programa de Reconversão dos professores excedentários sem qualificação e


- o Programa  de Especialização  dos professores em exercício de funções, em áreas indispensáveis ao desenvolvimento do sistema: avaliação das aprendizagens, avaliação curricular, planeamento, gestão escolar, estatística, supervisão e acompanhamento pedagógico, técnicas e práticas de investigação” (GEP/EDUCAÇÃO, 2004:29).


No Congresso Internacional sobre a formação de professores nos Países Língua e Expressão Portuguesa, realizada na Cidade da Praia, Cabo Verde, uma equipa de investigadores coordenados por António Severino recomendou:

“ de preferência, a formação de docentes deve-se realizar em instância universitária, uma vez assegurada a integração e a colaboração entre os diversos centros produtores de conhecimento no interior da mesma. Nessa perspectiva, entende-se que o projecto pedagógico é parte integrante do projecto institucional, e insere-se no projecto maior da graduação e da pós-graduação, onde exista, nas instituições de ensino superior, implicando a destinação de recursos próprios para a criação, melhoria e aprimoramento das condições de ensino no que diz respeito à criação de monitorias, dotação de equipamentos, produção de material pedagógico–didáctico, bolsas de iniciação científica, actividades culturais, entre outras questões” (Severino, 2003: 120).


Recomendou-se ainda uma atenção especial aos Programas de formação de formadores, pelo que os Cursos de Pós-Graduação devem conter determinadas exigências,

“de modo a não desconsiderarem os elementos pedagógicos que devem ser incluídos na formação dos docentes para o Ensino Superior, uma vez que serão eles que estarão preparando os futuros professores, nas diversas modalidades de Cursos formadores de Docentes para os vários níveis do ensino”(Thomaz, 2003:127).

 Os participantes do Congresso chamaram a atenção para a questão do Plano Curricular que “é uma peça fundamental para análise do Curso pois traduz os conceitos essenciais subjacentes ao Projecto de formação e, por outro lado, ele vai construir o esqueleto das actividades formativas durante um apreciável número de anos” (Thomaz, 2003:127).

2.2-Evolução do atendimento aos alunos com NEE em Cabo Verde


A “ideia” de inclusão de alunos com NEE é vista de um modo geral pelos Cabo-verdianos como um direito a ser respeitado e desde 1993, que de algum modo mais formal, se começou a abrir caminhos para a Educação Especial, com a elaboração do Ante-projecto “Uma Abordagem para a Implementação da Educação Especial Integrada em Cabo Verde”, pela psicóloga A. Figueiredo, que acompanhava, na altura, as discussões sobre este assunto em Portugal.

No estudo sobre “As políticas para a Educação Especial Integrada em Cabo Verde: os processos de escolarização e profissionalização de pessoas cegas”, refere-se que 

“ a elaboração/execução daquele Projecto foi justificada pelo facto de existir, na altura,  um número considerável de pessoas com história de deficiência fora do Sistema Educacional e de se ter tomado conhecimento das recomendações da ONU e da UNESCO no sentido de se promover a “Educação para Todos” (Barbosa, 2003:184).

A estas duas justificativas é possível ainda juntar as iniciativas individuais/ particulares e voluntaristas que surgiram no País, na sequência das quais se cria a Equipe da Educação Especial a qual se responsabiliza, em parte, pela execução do referido Projecto. Barbosa (2003:17) acrescenta ainda que


“ a génese da EEI em Cabo Verde é vinculada a iniciativas individuais que culminam com a estruturação de uma equipe que, embora seus integrantes não tenham formação específica, propuseram-se a desenvolver acções voltadas a ela. Apesar de em 1993, período em que se forma esta equipe, já existir legislação que amparasse a EEI, do ponto de vista prático, carecia-se de estrutura técnico - administrativa capaz de responder às demandas por inclusão.”

A mesma autora refere no seu estudo que o “período de 1995/96 é tido como um dos momentos - chave da EEI em Cabo Verde”, pois surgem discussões sobre este tema na sequência da criação de algumas ONG’s, nomeadamente, ACD e ADEVIC, cujo grupo alvo era as pessoas portadoras de deficiência.


O Ministério de Educação de Cabo Verde organizou em 1994, as Jornadas de Reflexão sobre Educação Especial Integrada, nas quais se fez o diagnóstico da situação no País e se procurou traçar caminhos e respostas no sentido de contribuir para a busca de soluções para a inclusão. 


“No documento das Jornadas de Reflexão sobre Educação Especial Integrada (p. 34), pode-se ler que a “equipe da EEI” constatou que: 


1. Em Cabo Verde, apesar de acções isoladas conhecidas, não existe um atendimento qualitativo e quantitativo satisfatório;


2. Apesar do esforço despendido por individualidades, sectores e associações, manifestam-se ao mesmo tempo, capacidades ocultas e a necessidade de uma intervenção de fundo;


3. Algumas experiências bem localizadas, embora com limitações técnico-metodológicas, já atingiram um elevado nível de saber-fazer na matéria, muitas vezes circunscritos a determinados tipos de deficiência específica;


4. Observa-se a inexistência de estruturas técnico - administrativas, de pessoal especializado em número suficiente e de recursos necessários em geral;


5. A legislação precisa ser reformulada;


6. A pesquisa e a experimentação precisam ser incentivadas e reorientadas;


7. Há necessidade de articulação, complementação e coordenação das acções dos diferentes intervenientes;


8. O intercâmbio de experiências e conhecimentos é limitado senão, inexistente;


9. Em geral não se conjugam os esforços da área da educação com os da saúde, trabalho, justiça e promoção social;


10. Não se dispõem de dados confiáveis sobre: o número e tipo de pessoas portadoras de deficiência, o número e nível de formação das pessoas/especialistas enfim, profissionais que labutam com estes casos, sobre a eficácia das acções desenvolvidas por estes profissionais isolados ou inseridos ou equipes de projectos, e os recursos necessários para o fenómeno reabilitação ou habilitação” (Barbosa, 2003:112).

Com base nestas constatações, conclui-se na altura que não havia elementos para a “fixação de critérios seguros de medidas a adoptar para a assumpção e responsabilização políticas, que estimulem o  surgimento de uma política nacional integrada em matéria de atendimento aos deficientes.” (Barbosa, 2003:112). Sublinhe-se que em termos teórico – legais os direitos dos deficientes encontram-se defendidos na Constituição da República (art.75º), na Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei 103/III/90 (art. 36º e 37º) e no Decreto – Lei nº 66/99 - que cria o Conselho Nacional da Condição do Deficiente, Na Lei nº 122/V/2000, que estabelece as bases gerais da prevenção, reabilitação e integração de pessoas deficientes. 


O Plano Estratégico para a Educação reforça as medidas de Políticas do Plano Nacional de Educação para todos (2002) e o Programa do Governo  (2006-2010) prevê o fortalecimento da Educação Especial com ênfase na integração escolar das crianças com NEE.


No Relatório preparado pelo GEP do Ministério da Educação para a Conferência Internacional de Educação, realizado em 2004, reconhece-se que, apesar do quadro jurídico contemplar medidas legislativas apropriadas, a concretização e materialização práticas inclusivas continuam a ser deficitárias, por razões de vária ordem, nomeadamente a carência de recursos materiais, financeiros e humanos.


Até à aprovação da nova Orgânica do Ministério de Educação (Decreto Lei nº 64/2009, de 23 de Novembro), existia a Unidade de Educação Especial que desde a sua criação desenvolveu acções de capacitação/sensibilização dirigidas a públicos específicos, nomeadamente professores, gestores e coordenadores pedagógicos e alunos do Instituto Pedagógico, com base em material de formação de professores produzido pela UNESCO e ainda “realizou de encontros de reflexão a nível nacional, para debater estratégias para a implementação da Educação Inclusiva no País” (GEP/EDUCAÇÃO, 2004:109).


 Na nova Orgânica, esta Unidade passou a integrar a Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário e é definida como “área de Educação Especial” (artigo 16º). Dentre as competências realçamos duas inscritas nas alíneas d) e g), pela estreita ligação à temática do nosso estudo:


“d) orientar e acompanhar a elaboração de Planos, Programas e Projectos na área de EE; e g) propor e apoiar acções que viabilizem a construção de sistemas educacionais inclusivos”( Art. 16ºDec.Lei nº46/2009). 


É importante realçar, dentre as acções constantes no Relatório de 2009 deste Sector da DGEBS, as de capacitação para apoio à inclusão das crianças com NEE nos jardins-de-infância (120 monitoras) assim como nas escolas do EBI (210 professores) de alguns concelhos. Algumas escolas secundárias foram também contempladas, nomeadamente as da Brava, de São Domingos, Jorge Barbosa e Domingos Ramos, com acções de especificamente na área do Braille.

Por falta de condições, nomeadamente de uma equipa para a identificação dos alunos  com NEE, fraca articulação com outras instituições e falta de instrumentos para recolha de dados, não se conseguiu fazer o mapeamento, a nível das Delegações do MEES, das situações de crianças com NEE nas escolas.


De particular realce é a participação de Cabo Verde na Conferência Mundial sobre Educação Inclusiva realizada em Salamanca, Espanha, de 21 a 23 de Outubro de 2009, sob o lema “Voltando à Salamanca: enfrentando o desafio – direitos, retórica e situação actual”. Mais de 75 países participaram no evento. No Relatório apresentado ao MEES, pela técnica participante, pode-se ler: 


“ de uma maneira geral, concluiu-se que desde Salamanca (1994), ou seja, nos últimos 15 anos, faltaram essencialmente dois aspectos:


1. Primeiro: não se tem uma análise compartilhada das barreiras sistémicas que coloca a inclusão numa escala “catastrófica”; existe um vazio político de liderança e responsabilidade para com a Educação Inclusiva; em muitos países as crianças com deficiência permanecem invisíveis ao sistema educativo; as famílias não recebem apoios; os professores carecem de formação; a “maquinaria” de um sistema de Educação Inclusiva (gestão, política, planificação, financiamento, aplicação e supervisão) não foi estabelecida na maioria dos países;

2. Segundo: falta de parâmetros de rendimentos e indicadores de êxito dirigido a gestão, estruturação, financiamento, aplicação e supervisão da EPT. Considerou-se ainda que, até a data, a obrigação e a responsabilidade por parte dos governos, dos doadores e dos organismos internacionais para uma entrega/envolvimento em conformidade com o marco, tem sido insuficiente” (Relatório CMEI, 2009:2).

A técnica propõe a socialização/divulgação junto dos governantes/decisores políticos e dos agentes educativos das reflexões e decisões saídas da Conferência e da criação de mecanismos que permitam colocar em prática os compromissos e apelos feitos.


No Documento referente ao contributo dos técnicos de Educação Especial para o Plano de Actividades para 2010 do MEES, pode-se ler que os domínios prioritários continuam sendo a capacitação e/ou sensibilização sobre Educação Inclusiva, a criação da capacidade nacional para a sua efectiva implementação no país, a Regulamentação da EI, a organização e a definição de responsabilidades a nível dos serviços centrais e regionais, a articulação com as escolas, os pais e a comunidade em geral e ainda a mobilização de recursos necessários.


Entre outras actividades, está prevista a sensibilização de docentes e responsáveis para a área das NEE, a realização de uma Jornada de Reflexão sobre EI (a nível nacional) e a consolidação dos Núcleos Locais (existem 17 no momento) e a recolha de dados sobre o número de alunos com NEE no 1º, 6º ano e no ES, assim como o mapeamento (a nível das Delegações do MEES) das situações de crianças com NEE nas escolas.

Informações recolhidas junto de uma técnica de Educação Especial, dão-nos conta que actualmente a DGEBS tem vinte (20) técnicos, dos quais cinco (5) trabalham directamente com a Educação Especial. Destes, três (3) estão na Sala de Recursos da Praia e trabalham mais directamente com alunos e professores, fazem acompanhamentos de casos de alunos com NEE, formações de professores, etc. Os outros dois (2) trabalham no Ministério, mais na concepção (trabalho mais técnico).


Foram criadas três (3) Salas de Recursos (Praia, Mindelo e Sal) e existe a previsão de se criar mais uma no Fogo, segundo a mesma técnica.


Questionada sobre o número de casos de alunos com NEE que foi identificado e é acompanhado pela DGEBS, a técnica de EE do MEES afirmou que “os Instrumentos do GEP não permitem recolher estas informações e, portanto, a nível do Ministério não se tem ainda uma Base de Dados sobre alunos com NEE”.

Segundo o técnico do MEES, afecto à Sala de Recursos da Praia e Presidente da ADEVIC, “ não existem dados fiáveis quanto ao número de alunos com NEE, em idade escolar (devido à inexistência de um sistema fiável de recolha). Estima-se que no ano lectivo 2008/09 foram identificados 1010 casos, sendo 958 no EBI e 52 no ES.” Não têm dados quanto ao sucesso ou não desses alunos. “Geralmente a maioria no EBI transita, não por ter adquirido competências, mas porque estão «apegados» aos seus professores. No ES, a maioria é invisual e é acompanhada por técnicos de Educação Especial e têm tido algum sucesso”.

MJ confessou-nos que a desistência das aulas dos alunos com NEE tem sido notória e deve-se fundamentalmente: -à falta de apoio das famílias, associada à desorganização/desestruturação da mesma, por exemplo no caso das crianças cegas; - à falta de interesse do próprio aluno no ensino aprendizagem e que, por sua vez, não encontra incentivo na família; - ao sentimento de não estar a aprender nada em termos de escrita e leitura; - à falta de condições da escola para responder a outros interesses do aluno, por exemplo, aprender música ou ainda por não ter Currículo diferenciado para alunos com diferentes ritmos de aprendizagem. E porque, segundo o mesmo técnico, “estamos numa fase de organização e não se consegue dar resposta às situações mais graves de deficiência, nomeadamente surdez, atraso no desenvolvimento cognitivo, problemas de aprendizagem, entre outros”. 

É notório o trabalho abnegado e persistente desenvolvido pelas ONG’s , nomeadamente, ADEVIC, ACD, AADICD, ACARINHAR entre outras. 

A adesão aos Princípios da Educação Inclusiva em Cabo Verde implica adaptações nas escolas, a atribuição de novos papéis aos professores e o desenvolvimento de atitudes de aceitação e de respeito face à diferença. No entanto, existe algum sucesso de integração de pessoas com história de deficiência, mas muito se tem ainda a fazer. As atitudes dos professores e da própria sociedade são fundamentais para a realização das reformas que se projectam. Sem o incondicional apoio do professor, as disposições legais não passarão de “letra morta”. A formação dos docentes implicará alguns reajustamentos no Sistema Educativo e acredita-se que o papel dos Mestres em Educação Especial, formados no actual Curso, promovido pela Uni-CV e Escola Superior de Educação de Lisboa, será, sem dúvida, muito importante.  


CAPÍTULO III- METODOLOGIA DE ESTUDO


“A investigação das crenças dos professores é uma “avenida”necessária e válida na pesquisa educacional” (Pajares, 1992, cit. in Teixeira, 2004: 113).

3.1- Definição do problema e das questões de investigação


Cabo Verde é um pequeno País insular cuja população residente ronda os 508 633 habitantes, segundo as projecções actuais do INE. Santiago, ilha onde se centra o nosso estudo, acolhe 289 087 habitantes (INE, 2008). A População Estudantil do ES em 2008/09
 na ilha foi de 32 290 alunos, 60,7% do total nacional (GEP/ME, 2009). 

A Educação constituiu sempre uma prioridade dos sucessivos Governos, a partir da Independência do País em 1975. É notável também a crescente sensibilidade da Comunidade Educativa e da Sociedade em geral, no que concerne ao direito de todos à educação. A Educação promove sem dúvidas a melhoria da qualidade de vida de qualquer indivíduo, permitindo-lhe não só ter ferramentas para aceder à informação como também desenvolver diversas competências e ter uma maior compreensão do mundo que o rodeia. A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994:19) apela a todos os Governos “que apoiem o desenvolvimento da Educação de alunos com NEE
, como parte integrante de todos os Programas Educativos”. 

Cabo Verde aderiu aos Princípios da Educação Inclusiva e no Programa de Governo (2006-2011:42) pode-se ler que “ o fortalecimento da educação especial com ênfase na integração escolar das crianças com NEE”, refira-se, em todos os subsistemas educativos, é uma das prioridades. No entanto, no Plano Estratégico para a Educação (2003-2013) não descortinamos nenhuma referência a esta vertente, nem na definição da missão nem nas “linhas de orientação estratégica” (PEE, 2003:12). Dado que a Escola Inclusiva tem as suas exigências e implicações, e num momento em que alguns passos significativos têm sido dados em relação à inclusão dos alunos com NEE no EBI
, convém reflectir a continuidade do estudo dos mesmos no ES
. Questionamos até que ponto os professores deste Subsistema, estarão preparados para fazer face aos novos desafios que lhes são propostos. É que, para tal, eles terão que estar aptos, isto é, munidos de ferramentas que lhes permitam ultrapassar os obstáculos, mormente no âmbito pedagógico. A obtenção desses instrumentos só é possível quando o professor aposta na sua formação.


O Programa do Governo prevê “ o reforço e a consolidação das estruturas e diversificação das ofertas formativas do pessoal docente, visando a erradicação da não qualificação de professores, bem como a melhoria do acompanhamento pedagógico” (PG, 2003:42). 


Se por um lado, a inexistência de um Plano Nacional de Formação de Professores para a inclusão poderá não constituir um elemento desmotivador para a adesão dos mesmos ao movimento “Escola Inclusiva”, por outro, outros factores, nomeadamente o clima da Escola, as condições de trabalho e a própria personalidade do Professor poderão constituir-se impeditivos no “abraçar esta causa”. É para compreender a influência destes pressupostos/factores e das repercussões dos mesmos no desenvolvimento pessoal e profissional do Professor, que nos propusemos analisar as percepções e as necessidades formativas dos professores do ES em relação à inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas regulares. 


O estudo pretende responder à seguinte pergunta de partida: 


Quais as necessidades de formação contínua percepcionadas pelos professores do Ensino Secundário e por responsáveis da educação e formação, para dar resposta aos alunos com NEE nas Escolas Inclusivas, em Cabo Verde?


Neste estudo, recorremos à definição de necessidades de formação de professores proposta por Mesa et al. (1990: 178): “o conjunto de preocupações, desejos, carências e problemas sentidos ou percepcionados pelos professores no desenvolvimento do processo pedagógico”.

A partir desta definição, é possível decompor a pergunta de partida em questões orientadoras do estudo:


- quais são as preocupações dos professores e dos responsáveis face à inclusão dos alunos com NEE?

- quais são os principais problemas que os professores sentem quando leccionam em turmas inclusivas?


- quais são as carências formativas explicitadas pelos professores e pelos responsáveis, face à inclusão de alunos com NEE?


- quais são os desejos dos professores e dos responsáveis, relativamente à formação para a inclusão?


Em função deste norte definido e aliado à revisão bibliográfica que fizemos, surgiram-nos outras questões específicas:


- Em que medida a actual formação de Professores dá resposta às reais necessidades da escola inclusiva? 

-Que contributo a formação contínua dos professores poderá dar neste novo cenário que se desenha?


Definimos como objectivos do estudo:


- Conhecer a opinião dos professores sobre a heterogeneidade das turmas e sobre a inclusão;


- Identificar as preocupações e problemas sentidos pelos professores na prática pedagógica em turmas inclusivas;


- Conhecer o papel que os professores atribuem à formação contínua e o grau de motivação para participar na formação;

- Conhecer as carências e os desejos dos professores relativamente à formação contínua; 

- Recolher sugestões sobre os processos formativos mais adequados para a concretização da escola inclusiva; e


- Conhecer a opinião de alguns responsáveis pela educação e formação sobre a Escola Inclusiva e sobre as necessidades de formação dos professores em exercício.

3.2- Plano do Estudo


O presente estudo é de natureza qualitativa, orientado para a descoberta do real a partir da perspectiva dos sujeitos, procurando obter-se informação tão rica e aprofundada quanto possível (Carmo e Ferreira, 2008). 


O estudo tem um carácter descritivo e exploratório, uma vez que pretende compreender e explicar a situação actual, respondendo às questões orientadoras anteriormente colocadas (Quiwy e Van Campenhoudt, 1992; Carmo e Ferreira, 2008). 


Para concretizarmos o que nos propusemos compreender, elaborámos um Plano de trabalho que incluiu, numa primeira etapa, contactos informais com um conjunto diversificado de responsáveis pela Educação e da Formação de Professores em Cabo Verde, nomeadamente ex-Coordenadores de Cursos e ex-Chefes de Departamentos do então Instituto Superior de Educação, Técnicos do Gabinete de Estudos e Planeamento, da Direcção do Ensino Técnico e do Sector de Educação Especial do MEES. Com estes contactos, pretendíamos conhecer a realidade da formação inicial e contínua de professores do ensino secundário em Cabo Verde e as orientações ao nível da inclusão de alunos com NEE neste nível de ensino. 


Estes contactos informais constituíram, pois, um processo exploratório que nos permitiu fundamentar a posterior elaboração do guião da entrevista ao professor.


Numa segunda etapa, realizámos entrevistas aos professores, cujos objectivos podem ser conhecidos no guião de entrevista (Quadro 7). Na sequência do cumprimento desta etapa, surgiu a necessidade de complementar e clarificar algumas informações colhidas das entrevistas aos professores. Delineámos, assim, uma 3ª etapa, elaborando um outro guião e entrevistamos responsáveis pela Revisão Curricular do MEES e da formação dos Professores do Ensino Secundário da Universidade de Cabo Verde. Os objectivos dessas entrevistas podem ser conhecidos no guião de entrevista (Quadro 8).

Construímos, assim, um plano de estudo aberto, como é característico dos planos qualitativos, no qual os resultados de cada etapa constituíram a base para a realização da etapa seguinte, podendo ser sintetizado no esquema que apresentamos em seguida. 


Quadro 4 - Plano do estudo
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3.3- Caracterização dos Participantes


Ao nível da realização das entrevistas (etapas 2 e 3), participaram directamente neste estudo duas (2) dirigentes da educação e formação de professores e oito (8) Professores. Trata-se de uma amostra de conveniência (Carmo e Ferreira, 2008) que, no caso dos professores, teve como critérios de selecção: 1) Professores que leccionam em zonas geográficas diversificadas (diferentes concelhos, várias escolas, meios diferentes); 2) Professores com experiência de leccionação em turmas com alunos com necessidades educativas especiais; 3) Professores das áreas de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências da Natureza (dada à importância das mesmas) e a área das expressões, por ser esta a que geralmente as crianças e os adolescentes/jovens com NEE dão maior preferência. Assim, escolhemos 8 professores que leccionam em quatro (4) Concelhos e sete (7) Escolas, sendo quatro da zona urbana (Escolas Secundárias Cónego Jacinto, Domingos Ramos, Manuel Lopes e Cesaltina Ramos) e três da rural (Fulgêncio Tavares- S. Domingos, Tarrafal e a Escola Técnica G. Duque Henri - Santa Catarina). Estas 7 Escolas têm 631 professores, o que corresponde a 23,8% e 41,2% do número total de Professores a nível nacional e de Santiago
, respectivamente. Procurámos, assim, seleccionar professores de diferentes áreas, de diferentes escolas e de diferentes concelhos, de forma a recolher um leque diversificado de opiniões. Apesar disso, os professores inquiridos neste estudo constituem, como referimos antes, uma amostra de conveniência, não tendo existido preocupações de representatividade.

Como pode ser verificado no Quadro 5, dos 8 (oito) entrevistados, quatro (4) são do sexo feminino.


Quadro 5 - Caracterização dos sujeitos participantes no estudo (professores)

		Entrevistado

		Género

		Idade

		Concelho em que trabalha

		Ano de esc.lec.

		Habilitação Académica

		Área de formação

		Exper. Profis. 

		Vínculo profissional






		E1

		M

		47

		Urbano (Várzea


-Praia)

		2º e 3º Ciclos


		Licenciatura

		Bach.Literaturas Port. e Africana de Expr. Portug;  Lic.Ciências da Educação

		26 Anos

		Contrato definitivo



		E2

		F

		27

		Rural (Santa Catarina)

		2º Ciclo

		Licenciatura

		Biologia 


		3 Anos

		Contrato temporário



		E3

		M

		48

		Urbano (Várzea – Praia)

		2º Ciclo

		Bacharelato

		Construção civil Práticas Pedagógicas 


		23 Anos

		Contrato temporário



		E4

		M

		45

		Rural (Tarrafal)

		2º Ciclo

		Licenciatura

		Biologia

		24 Anos

		Contrato definitivo



		E5

		F

		34

		Rural (S.Domingos)

		2º Ciclo

		Licenciatura

		Línguas e Literaturas Modernas *

		7 Anos

		Contrato temporário



		E6

		M

		40

		Urbano (A.S.A -Praia)

		2º e 3º Ciclos

		Bacharelato

		Educação Física *

		20 Anos

		Contrato definitivo



		E7

		F

		35

		Urbano (Calabaceira-Praia

		2º e 3º Ciclos

		Licenciatura

		Biologia

		4 Anos

		Contrato definitivo



		E8

		F

		44

		Urbano (Platô-Praia

		1º e 2º Ciclos

		Licenciatura

		Matemática *

		25 Anos

		Contrato definitivo





Podemos constatar que a idade dos professores varia entre os 27 e 48 anos, sendo a média de idades de 40 anos. 


Os anos de serviço variam entre 3 e os 26, sendo a média de 16,5 anos. Parece existir uma relação entre as idades dos professores e os anos de serviço, uma vez que, quanto mais anos de idade dos professores, é maior o número de anos de serviço docente.


Quanto à formação profissional de base, a maioria (6) possui Licenciatura num ramo de Ensino (Línguas, Biologia, Matemática), sendo apenas dois os que têm Bacharelato (Desenho Técnico e Educação Física). Estes últimos têm mais de 20 anos de experiência profissional.


 É de se realçar que 62,5% dos professores entrevistados tem mais de 20 anos de experiência profissional como docente. Destes docentes, 50% afirma ter alguma formação básica em Educação Especial: E2 (não especificou a área), E5 (língua gestual e outras que não especificou), E6 (treinamento de deficientes) e E8 (deficiências visuais). Informaram ter procurado mais informações ou formações sobre as NEE por “terem alguma sensibilidade” (E5 e E8) ou gostarem de ajudar (E6). É relevante o entusiasmo de E1, que apesar de não ter tido oportunidade de formação nessa área, já trabalhou com alunos deficientes visuais nas escolas secundárias privadas e garante que “ a experiência foi muito gratificante”.


Dos entrevistados, apenas três (3) têm contrato temporário, que é explicado num dos casos - (E3) - pelo facto do mesmo exercer outra profissão – Desenhador -, noutro caso (E5) pelo facto de ter outra nacionalidade e de só há pouco tempo ter optado pela fixação de residência em Cabo Verde e no terceiro caso (E2), por ter apenas três anos de experiência e aguardar ainda a contratação definitiva.


A maioria trabalha com o 2º Ciclo (9º e 10º anos de escolaridade) mas quase a totalidade dos entrevistados já trabalhou com os três Ciclos (excepção para E2). 


Quanto às duas dirigentes da educação e formação, pode-se constatar pelo Quadro 6 que  possuem considerável experiência profissional em termos de serviço prestado em prol da educação em Cabo Verde.

Quadro 6 - Caracterização dos sujeitos participantes no estudo (dirigentes da educação e formação de professores)

		Entrevistado

		Género

		Idade

		Hab. Académica

		Área de Formação

		Anos de experiência



		RFPS

		F

		42

		Doutoramento

		Ciências da Educação, Avaliação de Políticas educativas

		 16 Anos



		RURC

		F

		69

		Licenciatura

		-Filologia Romântica,

Ciências pedagógicas

(Complemento)

		45 Anos





Acrescenta-se que ambas já estiveram envolvidas na docência e na direcção de Projectos e Serviços com algum impacto no desenvolvimento da educação em Cabo Verde.

3.4- Metodologia de recolha e tratamento de dados


Para a recolha de dados optamos pela entrevista semi-directiva e, para o tratamento de dados, recorremos à técnica da análise de conteúdo (Bardin, 2008).

3.4.1- Entrevistas 


Esta técnica de recolha de dados consiste numa interacção entre o entrevistador e o entrevistado, durante a qual é abordado um tema, com o objectivo de produzir conhecimento a partir da vivência dos entrevistados. “É adequada à revelação de sentimentos, à determinação de causas e à descoberta de possíveis soluções” (Rodrigues e Esteves, 1993:34). Assim justifica-se a nossa opção por esta técnica de recolha de dados, uma vez que favorece a recolha de informação de acordo com o tipo de objectivos anteriormente enunciados. O sucesso da utilização desta técnica depende, em parte, da forma como as questões são elaboradas e da capacidade da condução da entrevista por parte do entrevistador (Quivy e Campenoudt, 2005). Estrela et al. (1999:31) evidenciam a preferência manifestada por Rousson e Boudineau (1981) quanto a esta técnica no que se refere à identificação de necessidades de formação, sublinhando que “facilita a livre e espontânea expressão de sentimentos e desejos”, dado que “nem sempre as necessidades são conscientes e manifestas (…)”. Optamos pela entrevista semi-directiva pois apesar das suas limitações, 

“são adaptáveis, holísticas, de processamento imediato (reformulando perguntas ou fazendo outras para testar interpretações de afirmações), de clarificação mediata possível (através do “feed-back” dado ao entrevistado) e de exploração de respostas atípicas (ignoradas pela maior parte dos outros instrumentos de recolha de dados)” (Lemos, 1993 cit. In Leite, 1997:128)  


Os guiões das entrevistas são apresentados nos quadros 7 e 8. 

Como se pode ver, o primeiro está organizado em 5 blocos temáticos: O primeiro bloco corresponde à legitimação da entrevista. Os restantes quatro blocos temáticos apoiam-se à definição de Mesa et al. (1990: 187), de necessidades de formação de professores “o conjunto de preocupações, desejos, carências e problemas sentidos ou percepcionados pelos professores no desenvolvimento do processo pedagógico”. Para cada um dos blocos temáticos, definiram-se objectivos da recolha de dados a efectuar. Relativamente a cada objectivo, explicitou-se, em seguida, aquilo que se queria perguntar. As perguntas não foram formuladas em discurso directo, optando-se antes pela explicitação do conteúdo da questão a colocar ao entrevistado. Este formulário de questões é sugerido por vários autores como a forma mais adequada para o guião da entrevista semi-directiva, uma vez que permite formular a pergunta durante a própria interacção, de acordo com o tipo de entrevistado e as respostas anteriores (Estrela, 1994). Procedimento semelhante foi utilizado para elaborar o segundo guião. A seguir apresentamos os dois guiões de entrevista.

Quadro 7 - Guião de entrevista semi-estruturada aos professores

TEMA: Receptividade dos Professores do Ensino Secundário à inclusão de alunos com NEE e necessidades de formação decorrentes 

		Blocos

		Objectivos

		Para um formulário de questões

		Notas



		1.Legitimação da entrevista

		Dar a conhecer os objectivos do estudo


Garantir a confidencialidade e anonimato

		Explicitar os objectivos da entrevista e o trabalho em que esta se insere


Referir que todas as informações recolhidas são confidenciais e anónimas

		



		2. Preocupações do (a) professor (a) face à inclusão de alunos com necessidades educativas especiais (NEE)

		Conhecer a opinião do professor sobre a heterogeneidade das turmas 

		Pedir que explicite o que entende por “diversidade de alunos”

		



		

		

		Perguntar que preocupações tem relativamente a essa diversidade de alunos que hoje chega ao Ensino Secundário

		



		

		Conhecer a opinião do professor sobre a inclusão

		Pedir que explicite a significação que dá ao termo “inclusão”

		



		

		

		Perguntar se concorda com a inclusão de alunos com NEE nas turmas regulares

		



		3. Dificuldades do professor face à inclusão

		Identificar os problemas sentidos na prática pedagógica

		Pedir que refira a algumas dificuldades concretas, no âmbito pedagógico, encontradas na sua prática docente, decorrentes da inclusão

		Pedir que indique primeiro as que tem maior dificuldade em resolver.



		

		Caracterizar as formas de resolução dos problemas da prática pedagógica

		Perguntar como reage perante uma situação real de dificuldade, resultante da inclusão

		Por ex., se pensa rápido e resolve no momento; se


adia a resposta e procura ajuda (colegas, director da Escola, Internet…);


se ignora, porque não prejudica a aula;



		

		Identificar os problemas sentidos na cooperação com outros agentes educativos

		Perguntar sobre as dificuldades sentidas no trabalho cooperativo com outros agentes educativos, nomeadamente, família, colegas, direcção da escola.


Inquirir sobre os factores que dão origem a essas dificuldades


Pedir que clarifique com exemplos de situações que vive geralmente na turma/escola.

		Pedir que justifique


Por ex, 


Características pessoais, formação…






		

		Conhecer a opinião do entrevistado sobre a necessidade de professores de EE

		Averiguar se, na opinião do entrevistado, a existência de um professor com formação especializada em Educação Especial resolveria, pelo menos em parte, as dificuldades em lidar com as dificuldades que advêm da diversidade na turma

		



		4. Carências formativas

		Conhecer o papel que o entrevistado atribui à formação contínua

		Perguntar a opinião do entrevistado sobre as novas competências exigidas para a prática pedagógica numa escola que se quer mais inclusiva


Perguntar se acha que a formação contínua dos professores pode contribuir para o desempenho dos novos papeis que o sistema educativo atribui aos professores

		



		

		Conhecer o grau de motivação do entrevistado para a formação

		Inquirir sobre a disponibilidade do entrevistado para participar numa formação que permita lidar com as dificuldades decorrentes da inclusão

		



		5.Expectativas de formação

		Conhecer os desejos dos entrevistados relativamente à formação contínua

		 Pedir ao entrevistado que mencione o (s) tipo (s) de formação que deseja fazer para adquirir novas competências necessárias à inclusão 




		Pedir que refira a modalidades: onde, quando, duração, organizado por quem, perfil do participante e do formador…






		

		Recolher sugestões sobre as estratégias formativas mais adequadas

		Perguntar que estratégias podem ser utilizadas para mobilizar os docentes para a formação, como forma de melhor responder à diversidade no Ensino Secundário.

		





No decurso das entrevistas aos professores apercebemo-nos que seria necessário acrescentar mais uma pergunta no final do Bloco 5. De facto, face às respostas dos entrevistados, tornou-se necessário determinar a disponibilidade destes para aderir à formação.


Realizamos as entrevistas em Março de 2009 aos oito (8) professores identificados em sete (7) Escolas Secundárias, sendo três (3) de Concelhos do Interior de Santiago. Porque os Professores de duas das Escolas do Interior residem na Cidade da Praia, apenas tivemos que nos deslocar à Vila do Tarrafal, situada a cerca de 70 km da Cidade da Praia.

Todas as entrevistas foram individuais, durante as quais deixamos o entrevistado exprimir livremente as suas opiniões. Este aspecto é muito importante pois permite obter uma grande quantidade de informação, o que facilita, segundo Bauer e Gaskell (2002), a compreensão do tema em estudo.


Antes de cada entrevista apresentamos os nossos propósitos aos entrevistados e garantimos manter o anonimato e o sigilo quanto às informações fornecidas durante a mesma. Codificamos os entrevistados – professores - em E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7 e E8.


A maioria das entrevistas foi feita em ambiente escolar - Sala de Professores - nas folgas de horário dos mesmos. Utilizamos um pequeno gravador áudio para facilitar a recolha de informações e para “ajuda à memória” na realização da análise (Bauer e Gaskell, 2002:82).

Durante a entrevista, procurámos estabelecer as condições de reflexão com os professores sobre a sua situação actual, os desafios que eles vivem no dia-a-dia, ajudá-los a tomar consciência não só das suas fragilidades mas também das situações ideais desejadas por eles. 

Para a entrevista às responsáveis da educação e formação de Professores foi elaborado um outro guião (quadro a seguir).


Não tivemos quaisquer problemas, mormente sonoros, durante a transcrição das mesmas. É que foram tomadas previamente as devidas precauções e se fizeram pequenos testes em relação à tonalidade de voz de cada entrevistado. 


Todas as entrevistas foram feitas em Português e foram transcritas tal com foram recepcionadas pelo gravador áudio. Um exemplo de transcrição de entrevista pode ser consultado no anexo nº I.


Tomamos algumas notas no decorrer da entrevista, sobretudo relativas à postura do entrevistado.


Quadro 8 - Guião de entrevista semi-estruturada a dirigentes da educação e formação de professores em Cabo Verde

TEMA: Plano Nacional de Formação de Professores do Ensino Secundário

		Blocos Temáticos

		Objectivos

		Para um formulário de questões

		Notas



		1.Legitimação da entrevista

		Dar a conhecer os objectivos do estudo


Garantir a confidencialidade e anonimato

		Explicitar os objectivos da entrevista e o trabalho em que esta se insere


Referir que todas as informações recolhidas são confidenciais e anónimas

		



		2. Plano Nacional de Formação de Professores do Ensino Secundário

		Conhecer a opinião do Dirigente sobre a existência de um Plano Nacional de Formação de Professores do Ensino Secundário.




		-Pedir que refira se tem conhecimento do conhecimento da existência de um Plano Nacional de Formação de Professores. 

		



		

		

		-Perguntar como é organizada a Formação de Professores do E.S. no País

		Para Uni-CV: Que Cursos? Que modalidades?



		3.Expectativas em relação à  Formação de Professores

		Conhecer a opinião do entrevistado sobre a necessidade de se elaborar um Plano de Formação dos Professores do Ensino Secundário 


Recolher opiniões sobre o papel da formação na resposta aos problemas decorrentes da inclusão de alunos com NEE no ES

		- Conhecer a opinião do entrevistado quanto à elaboração dum Plano de Formação de Professores do Ensino Secundário na sequência da Revisão Curricular.


Perguntar se no âmbito da Revisão Curricular será elaborado um Plano para responder aos desafios da inclusão dos alunos com NEE nas turmas regulares

		 Uni-CV: Quem elabora? Quem executa? Quem avalia?






		

		Conhecer a opinião do entrevistado sobre a necessidade de formação de professores de Educação Especial

		Averiguar se, na opinião do entrevistado, a existência de um professor com formação especializada em Educação Especial resolveria, pelo menos em parte, as dificuldades em lidar com as dificuldades que advêm da diversidade na turma

		Uni-CV. Está prevista a formação do Professor de EE?





3.4.2- Análise de Conteúdo


Actualmente, designa-se por análise de conteúdo “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin, 2008:44).


Segundo Leite (1997) duas questões estão associadas à esta metodologia:


A primeira está associada ao próprio conceito de análise de conteúdo (ter em conta o conteúdo manifesto ou proceder a influências). Bardin refere-se a ela como algo associado à história. Isto é, nas primeiras décadas da sua utilização, esta metodologia era tida como “descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo do manifesto da comunicação” e depois (anos 60), como “interpretação controlada” dos conteúdos, isto é, a atenção foca-se nas inferências.


A segunda, relacionada com o tipo de procedimentos que podem ser fechados (analisar a partir de um quadro empírico ou teórico e /ou de hipóteses/questões previamente formuladas) ou abertos (construir um quadro de análise a partir das características do conteúdo dos textos, definindo semelhanças, diferenças e transformações depois interpretadas de modo a caracterizar os comportamentos observados) (Ghiglione e Matalon, 1993,cit. in: Leite 1997:137). O tratamento de dados através da análise de conteúdo “oferece a possibilidade de tratar de forma metódica informações e testemunhos que apresentem um certo grau de profundidade e de complexidade (…)”( Quivy e Campenhoudt,2005:227).

A análise de conteúdo efectuada enquadra-se nos procedimentos abertos (Bardin, 2008), uma vez que, apesar de termos como base os blocos temáticos do guião da entrevista, todo o restante processo de categorização foi realizado a partir da categorização dos dados. 


Assim, após a transcrição de cada entrevista, realizámos uma leitura flutuante (Bardin, 2008), com o objectivo de compreender o sentido global do texto e colocar hipóteses de categorização.


Como unidade de contexto (aquelas que permitem não perder de vista o significado global do texto), considerámos a entrevista completa (Bardin, 2008).


Em seguida, recortámos o discurso do entrevistado em unidades de registo. Entendemos por unidade de registo as frases ou partes de uma frase que contivessem sentido próprio. As unidades de registo são, assim, fragmentos das respostas do entrevistado com sentido autónomo para o objectivo da investigação (Estrela, 1994). Estas unidades de registo foram depois transformadas em indicadores. Estes indicadores são constituídos por pequenas frases ou expressões que parafraseiam a unidade de registo de forma mais simples, reduzindo-a à ideia central. O uso de indicadores permite comparar e agrupar várias unidades de registo, do mesmo ou de vários entrevistados e favorece os processos de quantificação e a posterior leitura dos resultados (Leite, 1997).


Agrupámos depois os indicadores em subcategorias, categorias e temas, que por sua vez foram inseridos nos blocos temáticos pré-definidos no guião da entrevista. A categorização, isto é, o processo de criação de categorias e subcategorias corresponde a “ uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente por reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente definidos” (Bardin, 2008: 145). Neste processo de criação de categorias e subcategorias, tivemos em consideração as características apontadas por Bardin (2008) como essenciais na categorização: homogeneidade (coerência interna do tipo de categorias e subcategorias criadas), exaustividade (enquadrando todos os indicadores), exclusão mútua (cada indicador apenas pode ser inserido numa subcategoria, e cada subcategoria apenas pode ser inserida numa categoria) e pertinência para os objectivos do estudo. Finalmente, como unidade de enumeração, utilizou-se a unidade de registo. Assim, no final da análise de conteúdo, é possível saber quantas vezes os entrevistados referiram determinada ideia, o que nos permite fazer uma análise dos dados mais consistente. Obtivemos, assim, a análise de conteúdo, relativa às entrevistas aos professores do ensino secundário. Como se pode verificar, existem 4 blocos temáticos que correspondem aos blocos do guião da entrevista. Os temas, categorias, subcategorias e indicadores serão apresentados no capítulo seguinte.


A análise de conteúdo das entrevistas aos dois responsáveis da educação e formação tem apenas categorias, subcategorias e indicadores. Com efeito, uma vez que o guião desta entrevista era mais restrito e que o corpus desta análise era bastante menos extenso que o das entrevistas aos professores, não houve a necessidade de criar blocos temáticos e temas mais abrangentes (ver quadro no capítulo seguinte).


CAPÍTULO IV- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS


Neste Capítulo, apresentamos e discutimos os resultados dos contactos informais com alguns responsáveis educativos (ex-responsáveis pela formação dos Professores do Ensino Secundário do ex-ISE e técnicos de algumas direcções do MEES), os resultados da análise das entrevistas realizadas aos oito professores do ES e os resultados da análise das entrevistas a responsáveis da educação e formação de professores em Cabo Verde. 


4.1-Resultados dos contactos informais com ex-responsáveis pela formação de professores do ensino secundário e técnicos do MEES


Na primeira etapa do nosso trabalho realizamos contactos informais com um conjunto diversificado de entidades com responsabilidades a nível da educação e da formação de Professores em Cabo Verde com o objectivo de obter dados que nos permitissem conhecer melhor a realidade da formação inicial e contínua de professores do Ensino Secundário em Cabo Verde e as orientações ao nível da inclusão de alunos com NEE neste nível de ensino. Como referimos no capítulo III, estes contactos informais tiveram um carácter exploratório e forneceram as bases para a elaboração do guião da entrevista aos professores do Ensino Secundário.


Atendendo a que a formação de professores do Ensino Secundário era atribuição do Instituto Superior de Educação (I.S.E.), actualmente integrada na Universidade Pública de Cabo Verde (Uni-CV), recolhemos informações junto de alguns ex - Chefes de Departamentos e Coordenadores de Cursos, os quais afirmaram não ter conhecimento da existência de um Plano Nacional de Formação (inicial e/ou contínua) de Professores, elaborado pela mesma ou pelo Ministério de Educação e que os Cursos eram abertos em função das orientações recebidas deste último. Tendo havido referências que alguns técnicos desse Ministério teriam estado envolvidos no levantamento das necessidades de formação inicial e/ou contínua, os mesmos foram contactados e de facto confirmou-se um diagnóstico datado de 2001, elaborado com o objectivo de reorientar a formação do ex - ISE, e ainda um outro, de 2004, sob o título “ A Educação em Cabo Verde”, realizado no âmbito da preparação de um Plano Nacional para a redução da pobreza em C. Verde. Um dos técnicos inquiridos frisou que esses estudos já não reflectem totalmente a realidade educativa, embora o estudo de 2004 possa ainda ser levado em linha de conta em alguns aspectos. 


Na sequência desses contactos, um outro foi feito com o Gabinete de Estudos e Planeamento do MEES que confirmou a existência do estudo das necessidades de formação dos Professores do ensino secundário e da preparação dum Plano de formação no quadro da Revisão Curricular
. Referiu que aguardam indicações acerca desta nova conjuntura educacional que se prevê num futuro próximo.


Atendendo que a nível do ensino secundário, o ramo técnico teve um avanço significativo, evidenciado pela abertura de novas Escolas, nomeadamente na Praia, Santa Catarina e Porto Novo, contactamos a Direcção deste subsistema que confirmou também a inexistência dum Plano de formação inicial e/ou contínua de frofessores para essa área educativa. Referiu à existência um Projecto, que terminou em Abril de 2008, concebido no âmbito da Reforma do Ensino e que teve a duração de cinco anos. Com base no Plano Estratégico para a Educação, encomendou-se a algumas Instituições de Formação, nomeadamente ex-ISE, ex–ISECMAR (hoje ambas fazendo parte da Uni-CV), ISCEE, M_EIA e Instituto Jean-Piaget, a elaboração de Planos de formação de professores e que foram executados pelas mesmas. Os Planos abrangeram a formação inicial de mais de duzentos professores para as escolas técnicas. A Dirigente referiu que “a Lei manda que haja planificação nacional das formações”. Acrescentou que tal não tem acontecido e que não é por acaso que muitos que se formam ficam à espera da reclassificação na carreira. “ O Orçamento não consegue suportar os custos das reclassificações”- salientou. Os professores que se formaram no âmbito do referido Projecto (terminado em Abril de 2008) continuam a aguardar o processo de reclassificação. 

4.2- Apresentação e discussão dos resultados das entrevistas aos Professores do ES


Apresentamos em seguida o quadro geral relativo aos blocos temáticos da análise de conteúdo.

Quadro 9 - Resultados da análise de conteúdo das entrevistas, por Bloco Temático

		

		BLOCOS TEMÁTICOS

		Nº DE TEMAS

		Nº DE CATEG.

		TUR

		% TUR



		I

		Preocupações do Professor face a “Diversidade”

		3

		7

		69

		12,9



		II

		Dificuldades do Professor face à Inclusão

		4

		6

		183

		34,2



		III

		Carências Formativas

		3

		5

		88

		16,4



		IV

		Expectativas de Formação

		4

		10

		194

		36,3



		

		TOTAIS

		14

		28

		534

		100





Esclarecemos a seguir o que incluímos em cada Bloco Temático: 


I- Preocupações dos Professores face à diversidade: Como referimos no Cap. III, neste bloco seleccionamos um conjunto de temas associados à percepção do Professor sobre alguns conceitos ligados à Escola Inclusiva, nomeadamente, heterogeneidade das turmas e inclusão de alunos com NEE nas turmas regulares. Neste bloco temático incluímos 3 temas, que operacionalizamos em seguida:


Por percepção sobre a Heterogeneidade das Turmas entendemos todas as expressões dos entrevistados que exprimem suas atitudes em relação ao tipo de diferenças entre alunos (no comportamento, na aprendizagem, nos problemas apresentados…) e nas preocupações pedagógicas demonstradas face a essa diversidade (a falta de formação e a dificuldade prática).


Na percepção sobre a Inclusão de alunos com NEE nas turmas regulares: Incluímos todas as representações dos professores relativas à sua concordância ou não na inclusão desses alunos, a perspectiva que têm sobre os mesmos e do que pensam sobre os facilitadores dessa inclusão.

Quanto às preocupações dos Professores: Consideramos todas as reacções do professor, sejam os de foro pessoal ou em relação ao Grupo/Turma ou ainda às famílias e ao ambiente social, assim como aquelas atribuídas às condições de leccionação e aos próprios colegas.

II- Dificuldades do Professor face à Inclusão: de acordo com o referido no capítulo III, considerámos neste item todas as manifestações dos entrevistados, quanto às dificuldades na prática pedagógica, nas formas de resolução dos problemas, no trabalho cooperativo com os colegas e com outros agentes educativos. Incluímos também a origem dos problemas, as situações vividas na turma e ainda a percepção dos professores sobre a existência do Professor de Educação Especial.   

III- Por Carências Formativas entendemos, todas as expressões dos entrevistados que revelam opinião sobre as novas competências exigidas e do papel que atribuem à formação contínua, assim como as que exprimem o grau de motivação para participar nas formações. 


IV- Expectativas de Formação: Incluímos neste bloco todas as opiniões dos professores sobre os seus desejos quanto a um conjunto de aspectos a se ter em conta na preparação, realização da formação, nomeadamente os objectivos, o local, o período ideal, a duração, a entidade organizadora, o perfil do formador e do formando, entre outros.

Como o quadro anterior mostra, os professores pronunciaram-se essencialmente sobre expectativas de formação contínua (194 UR) e sobre as dificuldades face à inclusão (183 UR), pelo que podemos inferir que, de entre as várias formas de expressão de necessidades formativas propostas por Mesa e tal. (1990), estas são aquelas em relação às quais os professores se sentem mais envolvidos. 


Por ter sido utilizada a entrevista semi-directiva, esperávamos que outros temas emergissem no decorrer da mesma. Tal não aconteceu e apenas surgiu o tema “adesão à formação para a inclusão” colocado no final do bloco temático expectativas de formação.


No quadro seguinte, apresentamos os totais de indicadores por categorias e temas, por bloco temático.


Quadro 10 - Totais de Unidades de Registo das entrevistas por Categorias e Temas, por Bloco Temático

		Bloco Temático

		Temas

		Categorias

		TUR

/Categ.

		TUR

/Tema

		TUR

/Bl. T.



		I 


Preocupações do(a) Professor(a) face à inclusão de alunos com NEE

		Percepção sobre a heterogeneidade das turmas;

		Tipo de diferenças entre alunos

		13

		25

		69



		

		

		Preocupações pedagógicas face à diversidade

		12

		

		



		

		Percepção sobre o significado do termo inclusão;

		· Percepção sobre o significado de inclusão 

		16

		22

		



		

		

		Criação de condições para uma plena inclusão


· 

		· 6

		· 

		



		

		Percepção sobre a inclusão de alunos com NEE;

		Posição face à inclusão

		10

		22

		



		

		

		Perspectiva sobre os alunos com NEE

		4

		

		



		

		

		Processos de facilitação da inclusão

		8

		

		



		II 


Dificuldades do(a) professora face à inclusão de alunos com NEE




		Dificuldades percebidas;

		Dificuldades percepcionadas

		27

		· 114

		183



		

		

		Origem das dificuldades

		59

		· 

		



		

		

		Caracterização das formas de resolução

		28

		

		



		

		Problemas sentidos na cooperação com outros agentes educativos

		Dificuldades percebidas na cooperação

		22

		22

		



		

		Factores que dão origem às dificuldades 

		Percepção das dificuldades dos colegas




		29

		29

		



		

		Necessidade do professor de Educação Especial;

		Opinião positiva

		18

		18

		



		III  

Carências Formativas

		Novas competências exigidas ao Professor;

		Competências desejáveis

		42

		42

		88



		

		Contributo da Formação contínua no desempenho de novos papéis;

		Contribuição positiva

		10

		30

		



		

		

		Contribuição Positiva, mas condicionada

		20

		

		



		

		Motivação do entrevistado para a formação para a inclusão

		Disponibilidade total 

		9

		16

		



		

		

		Disponibilidade reservada

		7

		

		



		IV 


Expectativas de Formação

		Preferências do entrevistado quanto:


1-Aos aspectos logísticos




		Local 

		10

		45

		194



		

		

		Duração

		15

		

		



		

		

		Período ideal

		8

		

		



		

		

		Entidade Organizadora

		12

		

		



		

		2-À orientação da formação




		 Objectivos 

		10

		· 87

		



		

		

		 Temáticas desejadas

		5

		

		



		

		

		Processos mais adequados para a organização da formação

		72

		

		



		

		3-Aos intervenientes

		Perfil do formador

		24

		34

		



		

		

		Perfil do formando

		10

		

		



		

		 Adesão à formação para a inclusão

		Percepção quanto à adesão à formação para a inclusão

		28

		28

		





No Bloco I, relativo às preocupações do professor face à inclusão de alunos com NEE, são evidentes as dificuldades advenientes da heterogeneidade das turmas manifestadas pelos nossos entrevistados. Por isso, associada à percepção do significado do termo inclusão, surge a preocupação relativa à criação de condições para uma plena inclusão e quanto se pergunta a opinião do entrevistado sobre a inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas regulares, ele refere à perspectiva que tem desses alunos e aos processos necessários para facilitar a inclusão.


As dificuldades do professor face à inclusão (Bloco II) foram identificadas sob três pontos de vista: “quais são?” “quem as provoca?” e “como geralmente elas são resolvidas pelo professor?”. Os entrevistados referiram-se mais aos aspectos relacionados com a origem das dificuldades (59 UR). Os factores que dão origem a essas dificuldades, mais “fáceis” de serem inventariados quando o alvo é o colega, parecem estar centrados na falta de formação e não no trabalho cooperativo que ele desenvolve. A totalidade dos entrevistados tem opinião positiva do contributo que o professor de educação especial poderá dar ao professor do ensino regular.


No Bloco III, o tema “competências desejáveis” mereceu maior atenção dos entrevistados (42 das 88 UR). “O contributo da formação contínua no desempenho de novos papéis” apesar de reconhecida como positiva é, paradoxalmente, condicionado pelos entrevistados a um conjunto de situações conjunturais, como poderemos analisar mais à frente na análise de conteúdo deste tema na página…. 


Por isso, a disponibilidade do entrevistado em participar na formação é também respondida de forma limitada (apenas 9 das 16 UR). Parece que a aposta terá que ser feita não apenas na preparação e realização da formação contínua mas principalmente na criação e/ou melhoria de outros aspectos, nomadamente as condições de trabalho do professor. Essas “novas”competências terão um papel importante na gestão diária das frustrações e insegurança decorrentes dos “escassos resultados obtidos por alguns desses alunos e do significativo aumento de trabalho para o docente” (Madureira e Leite 2007:12).

No bloco IV- o mais explicitado pelos entrevistados (194 UR) - puderam manifestar os seus desejos quanto a vários aspectos relativos à formação. Nele os professores revelaram maior preocupação com os aspectos relacionados com a orientação da formação (87 UR) e com os aspectos logísticos (45 UR). No conjunto de temas, prende a nossa atenção a categoria “processos mais adequados para a organização da formação”, contendo 72 das 194 unidades de registo (UR) do bloco temático. 

Devido ao levantamento de várias questões relacionadas com as experiências, as motivações e as expectativas pessoais e profissionais do professor introduzimos, no final da conversa com os entrevistados, mais um tema – percepção quanto à adesão à formação para a inclusão. Teremos a oportunidade de perceber no quadro referente à análise, que 19 das 28 unidades de registo estão associadas à subcategoria “adesão condicionada”. Destas unidades de registo, 11 referem-se à “resolução de problemas existentes na classe”, não sendo, por isso, resolúveis através da própria formação. 


4.2.1- Bloco Temático I: preocupações dos professores face à inclusão de alunos com NEE

Da análise de conteúdo das oito entrevistas pode-se desenhar os seguintes quadros-resumo:


Quadro 11 - Categorias e Temas do Bloco temático I 

		Temas

		Categorias

		Subcategorias

		TUR

/Categ.

		TUR

/Tema



		Percepção sobre a heterogeneidade das turmas;

		Tipo de diferenças entre alunos

		Diversidade no comportamento

		13

		25



		

		

		Diversidade na aprendizagem

		

		



		

		

		Diversidade de valores e atitudes

		

		



		

		

		Diversidade nos problemas apresentados

		

		



		

		Preocupações pedagógicas face à diversidade

		Falta de formação para trabalhar com a diversidade

		12

		



		

		

		Dificuldades na prática pedagógica em turmas heterogéneas

		

		



		Percepção sobre o significado do termo inclusão;

		· Percepção sobre o significado de inclusão 

		Ser participante

		16

		22



		

		· 

		Não ser excluído

		

		



		

		Criação de condições para uma plena inclusão


· 

		· No aluno

		· 6

		· 



		

		

		No professor

		· 

		· 



		

		

		Na família

		· 

		· 



		Percepção sobre a inclusão de alunos com NEE;

		Posição face à inclusão

		Discordância

		10

		22



		

		

		Ambiguidade

		

		



		

		

		Concordância com reservas

		

		



		

		

		Concordância

		

		



		

		Perspectiva sobre os alunos com NEE

		Exclusão

		4

		



		

		

		Adaptação

		

		



		

		Processos de facilitação da inclusão

		Papel decisivo do professor

		8

		



		

		

		Papel da Escola

		

		



		

		

		Papel do Estado

		

		



		

		

		Participação activa do aluno

		

		





Como se constata, o Bloco I está dividido em 3 temas e 7 categorias e reuniu 69 das 534 UR (12,9% do total). Quisemos conhecer a percepção do professor sobre a heterogeneidade das turmas, o significado do termo inclusão e a inclusão de alunos com NEE nas turmas regulares. O 1º tema foi melhor explorado (25 UR) pelos entrevistados. Referiram-se ao tipo de diferenças entre alunos assim como às preocupações pedagógicas face à diversidade.


O termo inclusão é entendido como sinónimo de “ser participante” e “ não ser excluído”. Revelaram alguma preocupação quanto à criação de condições no aluno, no professor e na família para uma plena inclusão de alunos com NEE (6 UR). Por isso, quando pedimos a opinião de alunos com NEE, pudemos registar quatro posições: Discordância, ambiguidade, concordância e concordância com reservas. Os entrevistados referiram ao necessário envolvimento do professor, da escola, do estado e do próprio aluno nos processos de facilitação da inclusão.


De seguida, passamos a apresentar e a discutir, por temas, os resultados da análise relativos ao Bloco Temático I.


 Quadro 12 - Tema: Percepção sobre a heterogeneidade das turmas

		Categorias

		Subcategorias

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TUR SC



		Tipo de diferenças entre os alunos

		Diversidade no comportamento

		Há diferenças entre os alunos em termos de educação e de nível de agressividade     

		E2

		1

		5



		

		Diversidade na aprendizagem

		Há alunos com diferentes níveis de aprendizagem

		E5

		1

		



		

		

		Há alunos com ritmos de aprendizagem mais lentos

		E5




		1




		



		

		

		Há alunos mais rápidos que têm dificuldade em esperar quando trabalhamos com os alunos mais lentos

		E5


E6

		2

		



		

		Diversidade de valores e atitudes

		Há alunos com diferentes ideias, porque provém de contextos sociais e familiares diferentes

		E4


E8

		2

		5



		

		

		Há dificuldades das alunas trabalharem com os rapazes

		E6

		1

		



		

		

		Cada um com seus hábitos e maneira de ser

		E7

		1

		



		

		

		Com educação diferente

		E7

		1

		



		

		Diversidade nos problemas apresentados

		Há problemas muito diversificados dentro das salas de aula

		E4

		1

		3



		

		

		Há alunos com dificuldade em adaptar-se ao ES

		E4

		1

		



		

		

		Nas turmas numerosas, a diversidade é mais notória

		E5

		1

		



		Preocupações pedagógicas face à diversidade 

		Falta de formação para trabalhar com a diversidade

		Não sabemos como trabalhar com alunos diferentes

		E1x3

		3

		6



		

		

		Os alunos diferentes precisam de um ensino adequado às suas características

		E1

		1

		



		

		

		Os alunos diferentes ficam prejudicados por não sabermos aproveitar o que eles sabem

		E1x2

		2

		



		

		Dificuldades na prática pedagógica em turmas heterogéneas

		É difícil/preocupante trabalhar com alunos muito diversificados

		E1


E2


E5

		3

		6



		

		

		Nós não temos tempo para trabalhar individualmente com alunos com ritmos de aprendizagem mais lentos

		E5x2

		2

		



		

		

		O tempo de espera pelos alunos mais lentos cria indisciplina

		E5

		1

		





 Como se pode verificar no quadro, em relação à heterogeneidade das turmas, os professores referem essencialmente o tipo de diferenças entre os alunos e as preocupações pedagógicas face à diversidade.

Quanto ao tipo de diferenças entre os alunos, os professores focam a diversidade de comportamentos, de aprendizagem, de valores e de atitudes e ainda a diversidade dos problemas apresentados, dando mais relevo à diversidade na aprendizagem e nas atitudes/valores (5 UR cada subcategoria). No que se refere à aprendizagem, os professores salientam a questão dos diferentes ritmos de aprendizagem, afirmando, por exemplo:


“Nós não temos tempo para trabalhar individualmente com alunos com ritmos de aprendizagem mais lentos” (E5) e “O tempo de espera pelos alunos mais lentos cria indisciplina” (E5).


Com efeito, a questão dos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos de uma mesma turma é um dos aspectos amplamente descrito nos estudos sobre inclusão como sendo uma das maiores preocupações dos professores (Correia, 1999, Leite e Madureira, 2003; González, 2002). Esta preocupação decorre do facto de os professores tendencialmente planearem e desenvolverem as aulas para o aluno-padrão e não conhecerem formas de diferenciação pedagógica (Rodrigues, 2001; Leite, 2005)


Quanto à diversidade de atitudes/valores, os professores dão relevo sobretudo a aspectos do contexto social e familiar que influenciam a forma como os alunos estão na escola. A título de exemplo, apresentamos o excerto da entrevista a dois dos professores:


“Há alunos com diferentes ideias, porque provêm de contextos sociais e familiares diferentes” (E4,E8).


A diversidade de atitudes e valores é hoje uma preocupação dos professores de todos os graus de ensino, decorrendo dos diferentes contextos socioculturais que coexistem numa mesma comunidade. Neste sentido, saber lidar com a diversidade actual das turmas é fundamental, não apenas ao nível da organização do ensino, mas também na criação de condições para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos e para a cooperação entre eles (Perrenoud, 2000).

Relativamente à segunda categoria deste tema (preocupações pedagógicas do professor face à diversidade), os professores entrevistados referem a falta de formação pedagógica para trabalhar com a diversidade (6 UR) e as dificuldades na prática pedagógica em turmas heterogéneas (6 UR). Em relação à falta de formação, salientam o facto de não saberem trabalhar com alunos diferentes (3 UR) e reconhecem a sua dificuldade em aproveitar o que os alunos já sabem (2 UR). O excerto seguinte ilustra esta ideia:


“Os alunos diferentes precisam de um ensino adequado às suas características” (E1).  


Na verdade, como vimos no Capítulo I, a maior parte dos estudos converge na necessidade de formação inicial e contínua para o ensino em turmas heterogéneas, especialmente quando estas incluem alunos com NEE (Correia, 1999; Madureira e Leite, 2007). De salientar, nestas entrevistas em particular, o facto de 2 professores referirem que não sabem aproveitar o que os alunos com NEE já sabem, porque esta constatação indicia a consciência, por parte do professor, que os alunos com NEE têm potencialidades e recursos (e não apenas dificuldades) e que cabe aos professores conseguir rentabilizá-los.


No que concerne às dificuldades na prática pedagógica, os professores referem a dificuldade que têm em trabalhar com alunos muito diferentes (3 UR) e a falta de tempo para dar atenção a todos (2 UR).Conscientes dessas dificuldades, há professores entrevistados que defendem que:


“ É necessário encontrar estratégias de combate para trabalhar com turmas muito diversificadas” (E3).

As respostas dos entrevistados vão ao encontro à reflexão de González (2002:241) quando ele defende que responder à diversidade na escola “tem muitas implicações para os professores e para as próprias escolas, que devem centrar-se na busca de estratégias de ajuda para todos os alunos, a fim de que estes possam desenvolver ao máximo suas possibilidades”.


No quadro seguinte, apresentamos os resultados relativos ao 2º tema do Bloco I, percepção sobre o significado do termo inclusão.


Quadro 13 - Tema: Percepção sobre o significado do termo inclusão

		Categorias

		Subcategorias

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TURSC



		Percepção sobre o significado de 


Inclusão




		Ser participante




		Devolver sociabilidade ao estudante

		E1

		1

		7



		

		

		“Inserir”

		E2

		1

		



		

		

		Fazer sentir parte de um todo (sala de aula)

		E3

		1

		



		

		

		Beneficiar o aluno em tudo

		E5

		1

		



		

		

		Tentar integrar crianças com NEE c/ as ditas normais

		E7

		2

		



		

		

		Todos estarem numa mesma sala




		E7

		1

		



		

		Não ser excluído

		 Ter as mesmas oportunidades que os outros alunos

		E1


E7

		2

		9



		

		

		Poder desenvolver as suas capacidades

		E1

		1

		



		

		

		Integrar-se num determinado meio

		E4

		1

		



		

		

		Superar as dificuldades de participação

		E4

		1

		



		

		

		Não ser alvo de preconceito e a estigmatização

		E5x2

		2

		



		

		

		Não ser desvalorizado por ter dificuldades de aprendizagem

		E5

		1

		



		

		

		 Nunca desistirem dele

		E5

		1

		



		Criação de condições para uma plena inclusão




		No aluno

		Desenvolvimento natural do aluno

		E1


E5

		2

		6



		· 

		

		Criação da consciência do fazer parte

		E3

		1

		



		

		No professor



		Identificação de necessidades e problemas diversos

		E3

		1

		



		

		

		Mudança de atitude de certos professores

		E6

		1

		



		

		· Na família

		“Em colaboração com os Encarregados de Educação” 

		E7

		1

		





Da análise do Quadro 13, verifica-se, como já referimos, que o conceito de inclusão está associado à ideia de “ser participante”, “ não ser excluído” e da “criação de condições para uma plena inclusão” de alunos com NEE nas turmas regulares.


A categoria referente ao significado de inclusão contém 16 das 22 UR do tema. Para os entrevistados “ser participante”, significa, por exemplo:


“ (…) devolver sociabilidade ao estudante” (E1);


“ (…) inserir, sentir parte de…, integrar” (E2, E3, E7);

Se, por um lado, algumas destas ideias estão na linha da definição estabelecida pela UNESCO, por outro lado existem indicativos que os entrevistados têm ainda uma perspectiva pouco esclarecida sobre a inclusão. Exemplo disso são indicadores como “tentar integrar” (E7) ou “todos estarem numa mesma sala” (E7), indicadores que se aproximam mais do conceito de integração, tal como este apareceu nos seus primórdios, do que de um conceito de inclusão plena nas actividades de aprendizagem em sala de aula. Com efeito, sem dúvida que estes são aspectos importantes para a inclusão, mas não suficientes para que tal aconteça. Segundo Madureira e Leite (2007), a verdadeira inclusão só ocorre quando existe aceitação da diferença, a observação e análise das práticas pedagógicas, quando há desenvolvimento da segurança nos professores e ainda a procura de formas de fazer aprender os alunos diferentes.

Na segunda subcategoria – inclusão como sinónimo de “não ser excluído”, os entrevistados realçam a existência do preconceito/estigmatização e até da “ (…) desvalorização de quem tem dificuldades de aprendizagem” (E5), havendo situações em que o aluno desiste de estudar porque não lhe é dado oportunidades de desenvolver as suas capacidades e de participação. O termo inclusão foi também associado à ideia de criação de condições para que esta se realize de forma adequada:


  
 “ (…) detecção das necessidades e problemas diversos” (E3); e


 
“ (…) mudança de atitude de certos professores e de certos alunos” (E6). 


Estes aspectos são indicativos do muito trabalho a ser feito, a começar pela conscientização do próprio aluno com NEE como ilustra este excerto:


“ (…) criação da consciência do fazer parte”(E3).


Por estas razões, a inclusão exige mudança de todos os agentes educativos e um “(…) esforço deliberado e conscientemente assumido, bem como uma acção persistente integrada num processo dinâmico, visando a melhoria pedagógica” (Cardoso, 2002:22).

No quadro seguinte, apresentamos o resultado da análise do tema “Percepção sobre a inclusão de alunos com NEE”, tema ainda incluído no Bloco I.

Quadro 14 - Tema: Percepção sobre a inclusão de alunos com NEE

		Categorias

		Subcategorias

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TUR SC



		Posição face à inclusão dos alunos com NEE



		Discordância

		Os alunos com NEE não devem estar em turmas regulares

		E1

		1

		2





		

		

		Há alunos com NEE que devem estar em turmas especiais ou ter acompanhamento especial

		· E8

		· 1

		



		

		Ambiguidade

		Os professores não estão preparados para lidar com alunos com NEE

		E2


E6

		2

		2





		

		Concordância com reservas

		Os alunos com NEE devem estar incluídos se tiverem apoio de professores/técnicos especializados 

		E3

		1

		3



		

		

		Os alunos com NEE podem estar incluídos desde que sejam tratados como normais pelos colegas 

		E6

		1

		



		

		

		Os alunos com NEE podem estar incluídos se houver acompanhamento por Professores de FPS e Psicologia

		E6

		1

		



		

		Concordância

		Os alunos com NEE devem estar integrados, independentemente dos problemas que apresentem

		E5

		1

		3



		

		

		Os alunos com NEE devem estar incluídos para tentarem aprender como os outros

		E7

		1

		



		

		

		Os alunos com NEE devem estar incluídos para se sentirem aceites

		E7

		1

		



		Perspectiva sobre os alunos com NEE

		Exclusão

		Os alunos diferentes sentem-se excluídos em turmas regulares

		E1x2

		2

		3



		

		

		Os alunos com NEE têm problemas de integração

		E4

		1

		



		

		Adaptação 

		As dificuldades de adaptação dos alunos com NEE podem ser superadas

		E5

		1

		1



		Processos de facilitação da inclusão

		Papel decisivo do professor

		Os professores devem ser capazes de promover a inclusão dos alunos com NEE nas turmas

		E4

E6

		2

		4





		

		

		Se não se ajudar a superar os problemas de adaptação, os alunos com NEE ficam excluídos

		E5

E6

		2

		



		

		Papel da Escola

		Oferecer oportunidade de todos estudarem

		E7

		1

		1



		

		Papel do Estado

		Necessidade de o Estado criar condições para uma plena inclusão

		E5

		1

		1



		

		

		

		

		

		



		

		Participação activa do aluno

		O aluno com NEE tem que se sentir como fazendo parte da turma

		E5

		1

		2





		

		

		Necessidade de participação do aluno com NEE em todas as actividades da turma

		E5

		1

		





Observando o Quadro 14, verifica-se que a categoria “posição face à inclusão” é aquela que apresenta um maior número de UR (10), seguindo-se a relativa a processos de facilitação da inclusão (8). 


A maioria dos entrevistados concorda com a inclusão dos alunos com NEE, havendo algumas reservas porque os mesmos acham que os professores e a própria comunidade educativa não se encontram preparados para vencer esse desafio (por exemplo, há problemas de aceitação do aluno com NEE até pelos colegas). Associam-se a isso as preocupações decorrentes da heterogeneidade (69 UR) e as dificuldades sentidas face à inclusão de alunos com NEE (183 UR).

A categoria posição face a inclusão contem expressões relativas as atitudes dos professores face à inclusão de alunos com NEE nas suas salas de aula e encontra-se organizada em 4 subcategorias: discordância, ambiguidade, concordância com reservas e concordância. Se, por um lado, a maioria dos entrevistados concorda com a inclusão de alunos com NEE (excepto E1 e E8- este último justificando que existem casos especiais para turmas especiais), por outro existem algumas reservas (3 UR) o que parece demonstrar a necessidade que o professor tem da cooperação de outros agentes educativos, nomeadamente professores/técnicos especializados (E1) e dos colegas de turma do aluno com NEE (E6). Há alguns professores que concordam com a inclusão porque nas suas escolas já se fizeram tentativas de inclusão de alunos com NEE e estes se sentiram aceites e aprenderam com os seus colegas de turma (E5 e E7).


 Na verdade, a inclusão significa mais trabalho para o professor pois exige melhor organização das aulas, planificação das actividades diferenciadas, gestão de tempo, etc. Esteve (1992) chama a atenção para o agravamento do mal-estar docente, caso se alargue a inclusão de alunos com NEE, num momento em que o professor vê o leque de suas funções alargado sem que se tenha criado ainda as condições básicas de trabalho em muitas escolas. Esse esforço que é exigido actualmente ao professor e à sua escola, está também reflectido na subcategoria denominada ambiguidade, na qual os entrevistados não deixam transparecer se concordam ou não com a inclusão, mas alertam que “(…) os professores não estão preparados para lidar com alunos com NEE” (E2,E6).


Aliás, a discordância de E1 em relação à inclusão, terá a ver com várias condições básicas que deverão ser criadas. O entrevistado já teve várias experiências de trabalho com invisuais, diga-se gratificantes, conforme se pode confirmar na transcrição da sua entrevista em anexo I. Sua resposta é fruto da prática pedagógica.


A categoria perspectiva sobre os alunos com NEE foi a menos focada pelos professores (4), o que pode indiciar algum desconhecimento sobre estes alunos, sobre as suas características e dificuldades. Com efeito, estudos sobre necessidades de formação de professores para a inclusão (Madureira e Leite, 1999, entre outros) mostram que os professores que trabalham há alguns anos com alunos com NEE e se preocupam com a sua aprendizagem tendem a caracterizar pormenorizadamente as dificuldades e potencialidades destes alunos, enquanto que os professores menos experientes ou mais desinteressados não conseguem caracterizar os alunos com NEE que têm nas suas turmas. A fraca percentagem de alunos com NEE que chega ao ES terá mais uma vez influenciado a resposta dos entrevistados?

Como se pode comprovar pelo mesmo quadro, a exclusão de alunos com NEE aparece com um maior número de UR (3) do que a adaptação. Há professores que referem que a exclusão desses alunos se deve a aspectos relativos aos mesmos (E1) e há outros que, não exemplificando, revelam que esses alunos “têm problemas de integração” (E4).


Na segunda subcategoria, - adaptação - há quem admita que as dificuldades desses alunos podem ser superadas (E5). A comprovar esta possibilidade, na categoria seguinte, a segunda em termos de indicadores (8), os entrevistados revelam o papel decisivo do professor, da escola, do Estado e do próprio aluno com NEE.


Com efeito, as subcategorias “papel decisivo do professor” e “participação activa do próprio aluno com NEE” destacam-se pelo número de UR (4 e 2, respectivamente). Quando E4 e E6 referem que “os professores devem ser capazes de promover a inclusão dos alunos com NEE nas turmas”, indirectamente estarão a referir-se à capacitação do professor para que consiga atingir esse objectivo. Parece haver uma consciência clara desse papel e das consequências da não assunção do mesmo: 


“(…) se não se ajudar a superar os problemas de adaptação, os alunos com NEE ficam excluídos” (E5 e E6).


Com certeza que o professor não atingirá sozinho esse objectivo. Os entrevistados contam com o Estado para a “(…) criação de condições para que isso aconteça (E5) e contam também  com a própria escola que deverá “oferecer oportunidade de todos estudarem” (E7).


Dois indicadores apontam para necessidade do aluno ser também um dos actores principais neste processo. “O aluno com NEE tem que se sentir como fazendo parte da turma”, refere E5, mas é um “fazer parte” comprovado pela “ (…) participação do aluno com NEE em todas as actividades da turma” (E5).


Relativamente a este primeiro bloco temático – preocupações do professor face à inclusão de alunos com NEE – podemos referir que ele vai ao encontro ao que já é referido por diversos investigadores nesta área. Rodrigues (2006) refere que a inclusão implica antes de mais, rejeitar, por princípio, a exclusão social e académica de qualquer aluno da comunidade escolar. Defende que a Escola deve desenvolver políticas, culturas e práticas que valorizem o contributo activo de cada aluno, caso queira desenvolver uma política de educação inclusiva. 


Em Cabo Verde, apesar dos avanços, reconhece-se no Relatório preparado pelo GEP do Ministério da Educação para a Conferência Internacional de Educação, realizado em 2004, que, apesar do quadro jurídico contemplar medidas legislativas apropriadas, a concretização e materialização de práticas inclusivas continuam a ser deficitárias, por razões de vária ordem, nomeadamente a carência de recursos materiais, financeiros e humanos.

A um nível mais global, a evolução tem sido marcada também por dificuldades. No Relatório da representante de Cabo Verde na Conferência Mundial sobre Educação Inclusiva realizada em Salamanca, Espanha, 21 a 23 de Outubro de 2009, sob o lema “Voltando à Salamanca: enfrentando o desafio – direitos, retórica e situação actual” pode-se ler nas conclusões que, passados 15 anos sobre a Declaração de Salamanca, ainda 


“ (…) não se tem uma análise compartilhada das barreiras sistémicas que coloca a inclusão numa escala “catastrófica”; existe um vazio político de liderança e responsabilidade para com a Educação Inclusiva; em muitos países as crianças com deficiência permanecem invisíveis ao sistema educativo; as famílias não recebem apoios; os professores carecem de formação; a “maquinaria” de um sistema de Educação Inclusiva (gestão, política, planificação, financiamento, aplicação e supervisão) não foi estabelecida na maioria dos países;” (Relatório CMEI, 2009:2).


Em síntese, existem dificuldades já identificadas a nível global, local e inclusive pelos nossos entrevistados. 


Todos concordam com a inclusão dos alunos com NEE, mas mostram-se cautelosos; parece ser necessária a criação de várias condições básicas. Os nossos entrevistados atribuíram um papel importante ao professor, aos alunos e ao próprio aluno com NEE nos processos de facilitação da inclusão. Não ficam de fora outros actores, nomeadamente a própria Escola (E7) e o Estado na “criação de condições para que isso aconteça” (E5).


4.2.2-Bloco Temático II: dificuldades do professor face à inclusão de alunos com NEE 

Quadro 15 - Categorias e Temas do Bloco Temático II

		Temas

		Categorias

		Subcategorias

		TUR

/Categ.

		TUR

/Tema



		Dificuldades percepcionadas;

		Dificuldades percepcionadas



		No domínio científico-pedagógico

		27

		· 114



		

		

		No domínio relacional

		

		· 



		

		

		No domínio da gestão das aulas

		

		· 



		

		

		No domínio da identificação das dificuldades na prática pedagógica

		

		· 



		

		Origem das dificuldades

		Falta de formação de professores

		59

		· 



		

		

		Gestão e organização da turma /escola

		

		· 



		

		

		Diversidade das NEE dos alunos

		

		· 



		

		

		Diversidade dos alunos

		

		· 



		

		Caracterização das formas de resolução

		Resolução pelo professor

		28

		



		

		

		Resolução por outrem/solicitação de colaboração

		

		



		Problemas sentidos na cooperação com outros agentes educativos

		Dificuldades percebidas na cooperação

		Dificuldade no relacionamento Escola - Família

		22

		22



		

		

		Existência de mecanismos para minimizar as dificuldades sentidas

		

		



		

		

		Dificuldades de ordem pedagógica

		

		



		Factores que dão origem às dificuldades 

		Percepção das dificuldades dos colegas




		Dificuldades associadas a factores intrínsecos ao Professor

		29

		29



		

		

		Dificuldades associadas a factores extrínsecos ao Professor

		

		



		Necessidade do professor de Educação Especial

		Opinião positiva

		Expectativas elevadas para o Professor de EE

		18

		18



		

		

		Apoio do Professor de EE à inclusão de alunos com NEE

		

		



		

		

		Percepção da necessidade do Professor de EE

		

		





Como se pode constatar através do Quadro 15, este Bloco Temático está dividido em 4 temas e 6 categorias e contém o segundo maior número de UR – 183 das 534 (34,2% do total de UR). O primeiro tema – dificuldades percepcionadas – mereceu maior atenção dos entrevistados (114 UR, 62,2% do total do bloco temático). A seguir, destacam-se os “factores que dão origem às dificuldades (com 29 UR), tendo as categorias “problemas sentidos na cooperação” e “necessidade do Professor de EE” totalizado 22 e 18 UR, respectivamente.  


A origem das dificuldades decorrentes da inclusão parece não se centrar no trabalho cooperativo entre os agentes educativos, excepção feita à colaboração das famílias/pais (5 das 22 UR ) o que nos permite concluir  que o investimento na formação contínua de professores e a valorização da carreira dos mesmos contribuirá para a minimização das preocupações e as dificuldades decorrentes da inclusão.

Apresentamos a seguir os resultados relativos ao 1º tema do Bloco II, dificuldades percepcionadas pelo professor.

Quadro 16 - Tema: Dificuldades percepcionadas pelo professor

		Categorias

		Subcategoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR Ind

		TUR SC



		Dificuldades percepcionadas pelo Professor

		No domínio científico-pedagógico 



		Na escolha de estratégias/metodologias para trabalhar com turmas heterogéneas


 

		E1,


E3

		2

		6



		

		

		No domínio de conhecimentos relativos à Escola Inclusiva

		E1X2



		2

		



		

		

		Na dificuldade de atender alunos especiais

		E1

		1

		



		

		

		Na identificação das necessidades dos alunos com NEE




		E5

		1

		



		

		No domínio relacional



		Há falta de respeito dos alunos pelo professor

		E2x3




		3



		9



		

		

		Há incompreensão das limitações do aluno -“ele não é capaz”

		E5

		1

		



		

		

		Há dificuldade de comunicação professor - aluno e vice-versa

		E7

		1

		



		

		

		Há atritos devido à exigência que o professor faz da prática conjunta (do desporto) dos alunos ditos “normais” com os com NEE




		E6

		1

		



		

		

		· Há reacções aos castigos aplicados aos alunos prevaricadores (atribuir tarefas /não expulsar da aula)

		E6x2

		2

		



		

		

		Há relacionamento inadequado com o aluno com NEE, com base no preconceito ( “coitadinho”)

		E5

		1

		



		

		No domínio da gestão das aulas

		Devido à diferenciação do tempo lectivo: dedica-se mais aos que têm maior dificuldade




		E3 E5


E8

		3

		9



		

		

		Devido à falta de base para o aluno acompanhar a matéria

		E3




		1

		



		

		

		Devido à falta de materiais apropriados

		E5

		1



		



		

		

		Devido à dificuldade na gestão do curto tempo lectivo (50 minutos)



		E3

		1

		



		

		

		Devido à dificuldade de aceitação do aluno com NEE pelos colegas




		E6

		1

		



		

		

		Devido às perturbações durante a aula, provocadas pelos alunos

		E1

		1

		



		

		

		Devido à incerteza no uso dos métodos pedagógicos que utiliza

		E3

		1

		



		

		No domínio da identificação de dificuldades na prática pedagógica

		Por não ter tido alunos com NEE

		E2


E8

		2

		3



		

		

		Por não ter problemas com alunos

		E8

		1

		





Parece que as dificuldades sentidas centram-se sobretudo na condução das aulas (18 UR) devido a dificuldades encontradas no domínio da gestão das aulas (9 UR), agravadas por problemas no relacionamento com alunos devido, nomeadamente ao “ desrespeito dos alunos pelo professor” (E2), à reacção dos alunos aos castigos aplicados pelo professor (E6) e também pelo preconceito do professor em relação à capacidade do aluno (E5) e ao défice de comunicação professor - aluno e vice-versa (E7).


A falta de conhecimentos no domínio da Escola Inclusiva e a dificuldade em ter estratégias para trabalhar com turmas heterogéneas (E1e E3) evidencia a deficiência na preparação científica e pedagógica dos professores, mas não reconhecida pela maioria dos entrevistados. Era de se esperar a não assunção directa das dificuldades centradas no professor já que todos têm formação superior e 50% afirmou ter feito alguma formação na área de EE. Esperávamos que o professor entrevistado visse as dificuldades mais nos aspectos decorrentes do relacionamento que estabelece, nomeadamente:


- “Das dificuldades de comunicação” (E7);


- “Da gestão do curto tempo de aula (50 minutos) ” (E3, E5, E8);


- “Do relacionamento inadequado com o aluno com NEE” (E5, E7).


Mas alguma carência formativa é evidenciada nalgumas estratégias utilizadas por alguns dos entrevistados para castigar os alunos prevaricadores no sentido de não os expulsar das aulas (E3, E6), algo “impróprias”, se pensarmos no clima existente nas turmas actuais (heterogeneidade agravada pela superlotação da turma, principalmente nos Centros Urbanos). Os exemplos de estratégias dados por E3 (uso de imagens em cartolina, manter na sala os alunos que perturbam, entre outros) contribuem para a exclusão de certos alunos, nomeadamente os com problemas de baixa visão, de audição, de atenção e concentração, de aprendizagem, porque tendo a turma a média de 40 alunos, a distância aluno-professor acaba por ser considerável e as perturbações de uns alunos acabam por ter repercussão considerável na turma.


A inclusão implica professores preparados científica e pedagogicamente, estabelecimentos de ensino com condições físicas e materiais e principalmente uma nova atitude do professor. No Quadro a seguir, identificaremos melhor a questão das dificuldades decorrentes da inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas regulares.


Quadro 17 - Tema: Origem das dificuldades



		Categorias

		Subcategoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TUR SC



		Origem das dificuldades

		Falta de formação do professor

		Dificuldades na compreensão das necessidades dos alunos

		E6x2

		2

		14






		

		

		Desconhecimento de estratégias de combate à exclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem

		E3




		1

		



		

		

		Desconhecimento de formas de aproveitamento das potencialidades do aluno

		E1x4

		4

		



		

		

		Desconhecimento de técnicas específicas

		E1

		1

		



		

		

		Desconhecimento de formas de adequação ao aluno

		E1

		1

		



		

		

		Tendência à rotulação dos alunos

		E2, E3


E4,E6


E7

		5

		



		

		Gestão e organização da Turma/Escola

		Excesso de alunos por turma

		E5

		1

		11



		

		

		Tempo de aula insuficiente (50 minutos de aula)

		E5x2

		2

		



		

		

		Dificuldades na gestão dos comportamentos



		E7


E8

		2




		



		

		

		Alunos interessados

		E5,E8

		2




		



		

		

		Preocupações com o nível de aprendizagem 

		E8




		1

		



		

		

		Dificuldades na gestão da atenção diferenciada do professor

		E5

		1

		



		

		

		Dificuldades na gestão do grupo

		E2

		1

		



		

		

		Falta de materiais didácticos

		E8

		1

		



		

		Diversidade das NEE dos alunos 




		Alunos com problemas visuais

		E7x3

		3

		11





		

		

		Alunos com problemas de comunicação

		E3x2


E7

		3



		



		

		

		Alunos com problemas de comportamento

		E2, E4, E6

		3

		



		

		

		Alunos com problemas motores

		E3


E7

		2




		



		

		Diversidade dos alunos 

		Alunos com diferentes níveis de aprendizagem

		E5x3

		3




		13





		

		

		Alunos respeitadores

		E2

		1

		



		

		

		Alunos com dificuldade em aceitar os colegas mais lentos

		E5

		1

		



		

		

		Alunos com algumas frustrações do ambiente familiar

		E4

		1

		



		

		

		Alunos com histórias pessoais diversificadas

		E4

		1

		



		

		

		Alunos com dificuldades de adaptação às exigências do ES

		E4

		1

		



		

		

		Alunos com problemas sociais

		E2x3




		3




		



		

		

		Alunos com problema de aprendizagem

		E4

		1

		



		

		

		Alunos que se auto-marginalizam

		E4

		1




		





Segundo os nossos entrevistados, as dificuldades vividas no dia-a-dia pelo professor devem-se sobretudo à falta de formação do professor (14 UR), à diversidade de alunos (13 UR), à diversidade de alunos com NEE (11 UR) e à forma como é feita a gestão e organização da Escola/Turma (11UR).


Na subcategoria “falta de formação do professor”, chama a nossa atenção o facto de a maioria dos entrevistados ter admitido que há uma “tendência à rotulação do aluno” pelo próprio professor (E2, E3, E4, E6 e E7). Mas há outros aspectos que são também apontados como consequentes da falta de formação de professores, nomeadamente, o desconhecimento de estratégias de combate à exclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem (E3), das formas de aproveitamento das potencialidades do aluno (E1) das formas de adequação ao aluno (E1). A aposta deverá ser sem dúvida na formação de professores. A falta de formação do professor tem repercussão directa na vida do aluno, que também está condicionado, assim como o professor, pelos problemas decorrentes da gestão e organização da turma e ainda pelas dificuldades na gestão da atenção diferenciada do professor (E2, E5, E7 e E8) às diversas categorias de alunos que tem na turma. Dessas diversas categorias destacamos algumas, pelo impacto que o seu não acompanhamento tem e terá na sua vida, enquanto cidadão: alunos com problemas de comportamento (E2,E4, E6); com diferentes níveis de aprendizagem (E4, E5); com dificuldade em aceitar os colegas mais lentos (E5); com problemas de comunicação (E3, E7); com problemas sociais (E2).


Há quem se refira a “dificuldades de adaptação às exigências do ES” e à existência de “alunos que se auto-marginalizam” (E4). Poderemos já prever o destino daquele que vive a exclusão educacional: encontrar menos oportunidades de viver dignamente. A existência de formas de gestão e organização das situações pedagógicas orientadas para o “aluno – padrão” continua a criar dificuldades de vária ordem, cuja resolução nem sempre é conseguida apenas pelo professor. González (2002:241) recomenda que para responder à diversidade, os professores e suas escolas devem “ (…) centrar-se na busca de estratégias de ajuda para todos os alunos, a fim de que estes possam desenvolver ao máximo suas possibilidades”.

No quadro seguinte, apresentamos o resultado da análise do tema “Caracterização das formas de resolução das dificuldades”, tema ainda incluído no Bloco II.


Quadro 18 - Tema: Caracterização das formas de resolução das dificuldades

		Categoria

		Subcategoria

		Indicadores

		F Ent.

		TUR

		TUR SC



		Caracterização das formas de resolução das dificuldades

		Resolução pelo professor




		Reacção no momento

		E3,E6

		2

		16



		

		

		Reacção adiada /procura ajuda




		E1,E2, E4, E7x2, E8,


E5x3

		9

		



		

		

		Dependente do tipo de situação

		E1,E5

		2

		



		

		

		Procura ter mais informação pedagógica

		E5

		1

		



		

		

		Diferencia o tipo de actividades para diferentes grupos de alunos

		E6

		1




		



		

		

		Procura estar mais perto do aluno com dificuldades 

		E8

		1

		



		

		Resolução por outrem /Solicitação de colaboração




		Da direcção da escola

		E2,E3, E4

E7,




		4

		12



		

		

		Do director de turma/Conselho de turma

		E4




		1




		



		

		

		Dos colegas




		E1,E2,E3


E4,E7

		5




		



		

		

		Da família do aluno

		E8

		1

		



		

		

		De pessoas conhecidas

		E1

		1

		





Observando o quadro 18, verifica-se que a resolução das dificuldades é sobretudo efectuada pelo próprio professor (16 UR das 28 da categoria) e que as formas de resolução não variam muito. Dois dos entrevistados (E3 e E6) referiram à reacção no momento, tendo a maioria (E1, E2, E4, E5, E7 e E8) referido que adia a resposta e geralmente procura ajuda. Mas como refere E5, “depende do tipo de situação”. 


Outros entrevistados também se referiram a outras formas de resolução de dificuldades, nomeadamente diferenciar “ (…) o tipo de actividades para diferentes grupos de alunos” (E6) ou procurar “(…) estar mais perto do aluno com dificuldades” (E8). Com efeito, a maior parte dos autores referencia a diferenciação pedagógica como a melhor forma de gerir o currículo em turmas heterogéneas (Perrenoud, 2000; Madureira e Leite, 2003; Rodrigues, 2006, entre outros).


A solicitação de colaboração pelos professores não é dispensada. Ela é feita geralmente junto dos colegas (5 UR) ou da direcção da escola (4 UR). 


E4 e E8 referem ao pedido de colaboração ao Director/Conselho de turma e à família do aluno. Se, por um lado, o facto de apenas dois dos entrevistados recorrerem a estes dois agentes educativos pode constituir um sinal que as dificuldades não são muito graves, por outro lado, pode-se estranhar o não envolvimento dos mesmos, como que num “deixar de fora” duas figuras fundamentais, responsáveis directos pela educação do aluno na escola e em casa, respectivamente. O acumular dos problemas, mesmo que esses sejam pequenos, poderá levar o professor a tomar decisões que dificultarão o desenvolvimento do aluno, nomeadamente a marcação de faltas e a expulsão da aula que, no final do trimestre, poderão levar o aluno a ter um elevado número de faltas, notas negativas na disciplina ou até a reprovação no ano lectivo, sem prévio conhecimento do Director de turma e dos pais do aluno.

E como nem sempre as soluções podem estar conformes com a realidade vivida na escola e na comunidade educativa em geral, a formação do professor deverá ser a aposta. Especialistas, como Nóvoa (1995), defendem que a formação contínua de professores é, provavelmente, a área mais sensível das mudanças a serem efectivadas.


Segue-se o quadro que explicita as dificuldades percebidas na cooperação com outros agentes educativos. O tema ficou condicionado a uma única categoria.

Quadro 19 - Tema: Dificuldades percebidas na cooperação com outros agentes educativos 

		Categoria




		Sub-Categoria

		Indicadores

		F Ent.

		TUR

		TUR


SC



		Dificuldades percebidas na cooperação



		Dificuldades no relacionamento Escola-Família 




		Dificuldades de colaboração das famílias 



		E1,E4


E5,E7

		4

		5



		

		

		Há colegas que têm problemas (não especifica)

		E6

		1

		



		

		Existência de mecanismos para minimizar as dificuldades sentidas




		Receptividade do professor à colaboração dos seus colegas

		E1,E6



		2

		11

· 



		

		

		Indiferença de alguns colegas em relação ao trabalho colaborativo

		E1




		1

		· 



		

		

		Consciência do professor do “fazer parte” dum meio educativo

		E6

		1

		· 



		

		

		Colaboração do director da turma

		E5x2

		2

		· 



		

		

		Colaboração dos alunos na denúncia de casos de alunos com problemas

		E5




		1

		· 



		

		

		Procura de meios pela própria Escola

		E7




		1

		· 



		

		

		Convocatória aos pais para resolução de casos mais graves

		E4




		1

		· 



		

		

		Desenvolvimento de formas de relacionamento específico por determinados Professores com seus alunos 

		E4

		1

		



		

		

		Colaboração de vários outros agentes (Direcção da Escola e pais)



		E8

		1

		



		

		Dificuldades de ordem pedagógica 

		Indisciplina provocada por diferentes ritmos de aprendizagem

		E1




		1

		· 6



		

		

		Falta de interdisciplinaridade (repetição de matérias em várias disciplinas)

		E1




		1

		



		

		

		Não comparência dos pais à escola, quando são convocados

		E7x2




		2

		



		

		

		Alunos problemáticos em termos comportamentais

		E7




		1

		



		

		

		Ausência dos pais na vida da escola:  “não têm nenhuma preocupação para vir à escola saber da situação dos filhos”

		E7

		1

		





Apesar da categoria se referir às dificuldades percebidas, a maioria - dos nossos entrevistados (E1, E4, E5, E6, E7) deu maior relevância ao facto de existirem “mecanismos para minimizar as dificuldades sentidas” (11 das 22 UR da categoria). Desses mecanismos destacamos “Receptividade do professor à colaboração dos seus colegas” (E1, E6), a “Colaboração do Director da turma” (E5) e a “Colaboração dos alunos na denúncia de casos de alunos com problemas (E5); O facto de E1 se referir à “indiferença de alguns colegas em relação ao trabalho colaborativo”, como forma de minimização das dificuldades, esse aspecto pode ser entendido como: Por ele ser indiferente, não pedimos a sua ajuda e responsabilizamo-nos pelas dificuldades do aluno ou recorremos a outros agentes educativos, nomeadamente outros colegas, a direcção da escola ou aos pais dos alunos.


No total, 50% dos entrevistados (E1, E4, E5, E7) referiu às dificuldades de colaboração das famílias. Geralmente, as dificuldades de ordem pedagógica (6 UR), acabam por gerar problemas de comportamentos dos alunos e que levam o professor a chamar os pais à escola. A não comparência dos pais (voluntariamente ou quando são convocados), parece estar associada à falta de cultura de participação na vida da escola. A seguir revelamos os factores que os nossos entrevistados entenderam estar na origem das dificuldades. Note-se que esperávamos que os entrevistados se referissem aos factores que estão na origem da ausência dos pais na vida da Escola mas tal não sucedeu.


TEMA- Factores que dão origem às dificuldades  


Quadro 20 - Tema: Percepção sobre as dificuldades dos colegas

		Categoria




		Sub - Categoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TUR


SC



		Percepção sobre as dificuldades dos colegas

		Dificuldades associadas a Factores Intrínsecos ao professor

		Frustrações

		E1,E5

		2

		20



		

		

		Personalidade/Características da pessoa

		E2,E5x2,E6,E7

		5

		



		

		

		Falta de experiencia profissional

		E3

		1

		



		

		

		Falta de formação adequada para lidar com os problemas dos alunos

		E4, E5,


E6x3,


E7x2




		7




		



		

		

		Falta de paciência

		E1

		1

		



		

		

		Sentir-se pouco apoiado no seu trabalho no seu trabalho

		 E5

		1

		



		

		

		Sentir-se pouco valorizado

		E5

		1




		



		

		

		Sentir-se injustamente criticado




		E5x2

		2

		



		

		Dificuldades associadas a Factores extrínsecos ao professor




		Falta de disponibilidade dos outros agentes educativos (colegas, direcção da Escola)

		E1

		1

		9



		

		

		Carência de materiais na Escola…

		E1

		1

		· 



		

		

		Colaborações tardias e lentas

		E1

		1

		· 



		

		

		Falta de interdisciplinaridade

		E1

		1

		· 



		

		

		Agressividade entre colegas

		E2

		1

		· 



		

		

		Pressão do tempo para cumprir a matéria

		E3

		1

		· 



		

		

		Associação pelos colegas do não cumprimento da matéria à falta de competência

		E3




		1




		· 



		

		

		Escassa valorização do trabalho do professor

		E5




		1

		· 



		

		

		Existência de alunos com determinadas necessidades/ dificuldades

		E7




		1




		





O quadro revela que os professores entrevistados optaram por se referir às dificuldades dos seus colegas e que estas se encontram essencialmente associadas aos factores intrínsecos ao professor (20 das 29 UR da categoria). 

Segundo os mesmos, a “falta de formação adequada para lidar com os problemas dos alunos” (E4, E5, E6 e E7 – 7 UR) e as “características da pessoa/personalidade” (5 UR) são as principais dificuldades.


Outros indicadores enunciados, nomeadamente “frustrações”, “falta de paciência”, “sentir-se pouco valorizado”, “sentir-se injustamente criticado”, estão estritamente relacionados com a gestão emocional. 

Se atendermos que as idades dos nossos entrevistados varia entre os 27 e 48 anos ( a média de idades de 40 anos) poderemos perceber que os mesmos, segundo a teoria dos Ciclos Vitais de Sikes (1985), estarão a viver entre o 2º e 4º ciclos de vida, o que deve despertar em nós uma atenção especial às suas características pessoais e profissionais.

As dificuldades associadas a factores extrínsecos (apenas 9 UR) têm a ver com um conjunto de situações que, a nosso ver, podem ser trabalhadas e melhoradas paulatinamente.


Os entrevistados se referiram a aspectos relacionados com: 


a) O factor “falta de tempo/sobrecarga de trabalho”, como por exemplo: “falta de disponibilidade dos outros agentes educativos” (E3), “colaborações tardias e lentas” (E1) “falta de interdisciplinaridade” (E1), “pressão do tempo para cumprir a matéria”;


b) O factor condições de trabalho, quando se diz que o não cumprimento da matéria é associado à falta de competência (E3) ou que a Escola tem carência de materiais (E1);


c) O factor diversidade de alunos e de professores, quando se menciona a existência de agressividade entre colegas professores (E2), a escassa valorização do trabalho do professor (pelos colegas, alunos, Direcção da escola (E5) ou ainda à existência de alunos com determinadas necessidades/dificuldades (E7), com as quais não consegue trabalhar.


Os entrevistados puderam percepcionar dificuldades que podemos associar aos ciclos de vida por que passam os colegas e relacionados também com os anos na carreira docente. A receptividade à formação que permita lidar com essas dificuldades dependerá também destes aspectos.

No quadro seguinte poderemos compreender o porquê da opinião positiva dos entrevistados em relação à necessidade de professores de Educação Especial (EE).


Quadro 21 - Tema: Opinião do entrevistado sobre a necessidade de Professores de Educação Especial

		Categoria

		Sub - Categoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TURSC



		Opinião positiva




		Expectativas elevadas para o Prof. de EE

		Ajudaria muito

		E2, E5

		2

		4



		

		

		É muito importante

		E5

		1

		



		

		

		Grandes benefícios




		E7

		1

		



		

		Apoio do prof. de EE à inclusão de alunos com NEE

		Melhor preparado para encontrar respostas

		E1x3


E4x2


E6

		6

		10



		

		

		Facilidade em trabalhar as situações

		E4

		1

		



		

		

		Traz experiência, cooperação, melhor estratégia

		E7x3

		3

		



		

		Percepção da necessidade de um professor de apoio

		Consciência da insuficiência de um único professor a trabalhar com alunos com NEE

		E3

		1

		4



		

		

		Consciência da necessidade da colaboração de outro professor com mais competências

		E3

		1

		· 



		

		

		Consciência da necessidade de Professores especializados

		E3

		1

		· 



		

		

		Dependendo da dificuldade do aluno

		E8

		1

		





Como se pode constatar, todos concordaram com a criação da figura do Professor de EE, principalmente porque encontrarão apoio para trabalhar a inclusão de alunos com NEE (10 UR). É que, para os entrevistados, o professor de EE está “melhor preparado para encontrar respostas” (6 UR), e tem “facilidade em trabalhar as situações (E4) e trará “experiência, cooperação e melhor estratégia (UR). Apesar de apenas três dos entrevistados terem expectativas elevadas em relação aos benefícios trazidos pelo professor de EE, outros (E3, E8) têm a percepção clara das suas dificuldades diárias, relacionadas com a insuficiência de um único professor cobrir todas as necessidades da turma, assim como do défice de competências que os actuais professores das turmas regulares têm em trabalhar com alunos NEE (E3). São necessários “professores especializados” refere o mesmo entrevistado. Porque apesar de alguma formação básica que o professor de ensino regular poderá ter (como é o caso do E8) e que o ajuda a trabalhar a inclusão, encontrará sempre barreiras, “dependendo da dificuldade do aluno”

As opiniões dos professores entrevistados mostram, portanto, a importância que atribuem à existência de um professor de apoio com formação em Educação Especial. A maior parte dos autores que debruçaram sobre o tema da Inclusão, prevê a existência, nas escolas, destes professores que, não se substituindo ao professor da turma, colaboram com ele para promover a aprendizagem dos alunos com NEE (Correia, 1999; Rodrigues, 1999; González, 2002). Este professor desempenhará uma intervenção directa com alguns dos alunos com NEE, quando tal for considerado necessário, e terá também uma intervenção junto dos professores do ensino regular, de forma a apoiá-los no planeamento e avaliação das aulas. Os professores de Educação Especial intervêm ainda ao nível da escola, apoiando a direcção nas tomadas de decisão relativamente à inclusão, constituindo-se, pois, como um recurso da escola para o atendimento à diversidade.


Ao fechar a análise do bloco temático II, é possível concluir que os professores entrevistados expressam de forma relevante as suas dificuldades face à inclusão e aos alunos com NEE, dando realce à necessidade de formação neste domínio. Assim, pensamos ser útil referir às propostas de Madureira e Leite (2007) no que toca ao desenvolvimento de três aspectos fundamentais para preparar os professores e a Escola para a inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas regulares: o desenvolvimento de conhecimentos sobre as NEE e sobre abordagens didácticas diferenciadas; o desenvolvimento de atitudes inclusivas; o desenvolvimento de capacidades de observação, planeamento e gestão curricular em sala de aula.


4.2.3- Bloco Temático III : carências formativas

Apresentamos a seguir o quadro-resumo de análise deste bloco temático.


Quadro 22 - Categorias e Temas do Bloco Temático III

		Temas

		Categorias

		Subcategorias

		TUR

/Categ.

		TUR

/Tema



		Novas competências exigidas ao Professor;

		Competências desejáveis

		De foro pessoal

		42

		42



		

		

		De foro relacional

		

		



		

		

		De foro pedagógico

		

		



		

		

		De desenvolvimento profissional geral

		

		



		Contributo da Formação contínua no desempenho de novos papéis;

		Contribuição positiva

		Desenvolvimento profissional do professor

		10

		30



		

		

		Especialização do professor

		

		



		

		Contribuição Positiva, mas condicionada

		À forma como o professor se sente na sociedade

		20

		



		

		

		Às condições/estratégias de formação

		

		



		

		

		Às necessidades reais de formação do professor

		

		



		

		

		Ao acompanhamento pós-formação

		

		



		Motivação do entrevistado para a formação para a inclusão

		Disponibilidade total 

		Motivação pessoal

		9

		16



		

		

		Motivação incentivada pelas dificuldades do aluno

		

		



		

		Disponibilidade reservada

		Reservas relativas ao conteúdo da formação

		7

		



		

		

		Reservas relativas à sua motivação e à dos colegas

		

		





Como se pode constatar no quadro 9 (p.57), este bloco temático mereceu menor atenção da parte dos entrevistados. O número de indicadores ficou aquém das nossas expectativas, embora a revisão da literatura já nos tivesse alertado para a dificuldade de os professores explicitarem claramente as suas carências formativas (Rodrigues, 1999; Estrela, Madureira e Leite, 1999). Talvez o facto de um número reduzido de alunos identificados com NEE terem chegado ao ES tenha condicionado as respostas dos nossos entrevistados.


O tema “novas competências exigidas ao professor” mereceu maior atenção dos entrevistados (42 UR) provavelmente porque os mesmos têm a consciência da existência de novos desafios, cuja formação inicial que fizeram não consegue dar resposta.


O contributo da formação contínua no desempenho dos professores mereceu alguma atenção dos entrevistados, com realce para o facto de os mesmos admitirem que só a formação em si não contribui para a mudança no quotidiano da turma/Escola (20 das 30 UR do tema).


A motivação dos entrevistados para a formação foi revelada de forma acanhada (apenas 16 UR). Na discussão dos resultados por tema, explicitaremos, aos poucos, as razões que nos levaram a tirar tais ilações.


Passamos a abordar o bloco temático III, por temas.


O 1º tema deste bloco refere-se às competências que os entrevistados acham que a conjuntura actual exige aos professores.


Quadro 23 - Tema: Novas competências exigidas ao professor

		Categoria




		Sub - Categoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TURSC



		Competências desejáveis




		De foro pessoal




		Ser paciente

		E1x2

		2

		11



		

		

		Ser tolerante

		E1

		1

		



		

		

		Ser criativo

		E1x2


E6

		3

		



		

		

		Mudança de mentalidade

		E5




		1




		



		

		

		Ser atento à diversidade de situações

		E1,E3

		2

		



		

		

		Ser reflexivo/ questionar-se 

		E8




		1




		



		

		

		Procurar informações




		E2

		1

		



		

		De foro relacional

		Ser educador

		E2

		1

		6






		

		

		Ser atento aos problemas sócio -económicos

		E3

		1

		



		

		

		Ser preparador para a vida

		E3,E6

		2

		



		

		

		Ser conhecedor dos seus alunos

		E8x2

		2

		



		

		De foro pedagógico




		Ser verdadeiro pedagogo

		E6

		1

		18



		

		

		Ter domínio da comunicação gestual

		E7

		1

		



		

		

		Preparado como formador

		E3x2

		2

		



		

		

		Ter formação específica na área de Educação Especial

		E4,E8




		2




		



		

		

		Ser competente cientificamente

		E2,E5,E7

		3

		



		

		

		Inovar pedagogicamente

		E2


E3x2


E1

		4

		



		

		

		Procurar formação contínua




		E1,E2,


E3,E5

		4

		



		

		

		Desenvolvimento de tarefas com alunos

		E2

		1

		



		

		De desenvolvimento profissional geral




		Desenvolvimento pessoal

		E2

		1

		7





		

		

		Desenvolvimento relacional

		E2x4, E8

		5

		



		

		

		Valorização pessoal e social


 

		E5

		1

		





Com este tema, constituído por uma única categoria, pretendíamos inventariar as novas competências desejadas pelos nossos entrevistados, para responder aos desafios do dia-a-dia. Pode-se verificar no quadro 23 que, segundo os entrevistados, as competências a desenvolver deverão centrar-se nos domínios pessoal, relacional, pedagógico e de desenvolvimento profissional geral.


O domínio pedagógico apresenta-se com maior realce (18 UR) e está relacionado sobretudo com a necessidade de o professor ter acesso à formação contínua (4 UR) e ainda com a necessidade de inovação pedagógica (4 UR). “Ter novas estratégias” (E3), “estar sempre se renovando” (E2) e “ser reinventor de actividades” (E1) são as razões evocadas pelos entrevistados e que comprovam as necessidades mencionadas.


Foram também evidenciados dentre os desejos dos entrevistados, a necessidade de “ser competente cientificamente” (E2, E5, E7) e de ter “formação específica na área de educação especial (E4, E8).


Observa-se no quadro 21 a enumeração de competências que classificámos como sendo de foro pessoal (apenas E2 e E7 não se referiram a elas). O “ser criativo” (3 UR), “ser paciente”( 2 UR)e “ser atento à diversidade de situações” (2 UR), são algumas das competências apontadas.


O aspecto relacional (6 UR), retratado em indicadores tais como “ser conhecedor dos seus alunos (E8) e “ser preparador para a vida” (E3, E6) deve também fazer parte do lote de competências do professor que trabalha a inclusão.


Foram 7 as unidades de registo relativas às competências no domínio do desenvolvimento profissional, nomeadamente as de desenvolvimento pessoal e relacional e as de valorização pessoal e social. E2 e E4 manifestaram ser desejável que o professor desenvolva o seu relacionamento com outros agentes educativos pois trará vantagens ao seu desenvolvimento profissional.

 Em Cabo Verde, parece-nos que, apesar das escassas oportunidades de formação, os professores têm procurado se desenvolver profissionalmente, na linha do que refere Garcia ser, na linguagem corrente: “ aperfeiçoamento, formação em serviço, formação contínua, reciclagem (…)”(Marcelo – Garcia:137-138). Cabe às Entidades competentes “analisar e aprofundar os aspectos que possam favorecer ou dificultar o desenvolvimento profissional e intervir adequadamente para que os professores trabalhem em condições adequadas e rendam ao máximo” González (2002:241).


Quanto às novas competências, do nosso ponto de vista não foram apontadas pelos nossos entrevistados. São as de sempre, cujo sistema educativo tem de criar condições para que possam ser desenvolvidas pelo professor. Na verdade, alguns autores referem que as competências necessárias para leccionar turmas inclusivas não são diferentes das competências necessárias a um bom professor (Ainscow, 1995; Porter, 1995; Madureira e Leite, 2003). Com efeito, quando os professores se descentram do aluno-padrão e se preocupam em ajudar os alunos a encontrar a melhor forma de aceder ao conhecimento, de acordo com as suas características e necessidades, encontram modos de organização do ensino nos quais os alunos com NEE se sentem incluídos.


Passamos a apresentar os resultados da análise do 2º tema do III bloco temático:   


Quadro 24 - Tema: Contributo da formação contínua no desempenho de novos papéis

		Categoria




		Subcategoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TUR


SC



		Contribuição Positiva




		Desenvolvimento profissional do professor

		Favorece a reflexão sobre a prática

		E1x7

		7

		10



		

		

		Favorece a actualização

		E1


E6

		2

		



		

		Especialização do professor

		Possibilidade de especialização do professor

		E3

		1

		



		Contribuição Positiva, mas condicionada

 

		À forma como o professor se sente na sociedade

		Escassas repercussões da formação contínua na carreira do professor

		E5

		1

		3



		

		

		Desvalorização da imagem social do professor

		E5

		1

		



		

		

		Poucas oportunidades de formação contínua 

		E6

		1

		



		

		Às condições/estratégias de formação

		Formação de curta duração, insuficiente para lidar com a diversidade

		E5x2




		2




		9



		

		

		Formação de carácter teórico e ensino transmissivo

		E5




		1




		



		

		

		Pouca motivação dos professores devido à falta de repercussão na carreira docente 

		E5x4

		4

		



		

		

		Adesão dos professores quando a formação é interessante

		E5x2

		2

		



		

		Às necessidades reais de formação do Professor

		Necessidade de conhecer estratégias para trabalhar o comportamento do aluno

		E6x2

		2

		6



		

		

		Necessidade de saber avaliar o aluno com NEE - “ deficientes visuais e auditivos”

		E6

		1

		



		

		

		Necessidade de especificar antecipadamente os temas 

		E7x2


E8

		3

		



		

		Ao acompanhamento pós-formação

		Necessidade de acompanhamento do professor

		E5




		1




		2



		

		

		Inexistência de acompanhamento depois da formação que o professor fez 




		E8

		1

		





O quadro 24 evidencia a consciência que os professores têm em relação ao contributo da formação contínua no desempenho de novos papéis. Alguns entrevistados referiram-se a esse contributo no desenvolvimento profissional do professor (9 UR) e na sua especialização (1UR). No entender dos entrevistados, a formação contínua “favorece a reflexão prática” (E1x7) e “favorece a actualização” do professor (E1, E6). Quando nos referimos que E1 mencionou 7 vezes às vantagens da formação contínua, ele justifica sua resposta utilizando, durante a entrevista, expressões como “oportunidade de reconhecer possíveis erros”, “aprender a evitar a repetição de erros” e “evitar prejudicar os alunos”. Na verdade, ele reconhece na formação contínua a oportunidade de reflectir sobre as práticas para melhorar o seu desempenho.

Mas apesar do reconhecimento da importância da formação contínua, os entrevistados parecem dar um sinal de alerta: “ Não basta fazer a formação!”Aliás, é evidente no quadro, o número de UR a confirmar isso (20 das 30 UR do tema, vinculados à categoria “ contribuição positiva, mas condicionada”). Esse contributo está condicionado “ à forma como o professor se sente na sociedade” (3 UR), “às condições/estratégias de formação (9 UR), às necessidades reais de formação do professor (6 UR) e “ao acompanhamento pós formação” (2 UR). É que alguns dos nossos entrevistados fazem parte do grupo de professores que, apesar de terem investido na sua formação, não se sente valorizado na Escola e na Sociedade. É que para além de existirem no País “poucas oportunidades de formação contínua” (E6), aqueles que apostam na actualização da sua formação acabam por se acomodar (E5), devido às “escassas repercussões da formação contínua na carreira” e ainda à “desvalorização da imagem social do professor” (E5).


Segundo os nossos entrevistados, a formação contínua precisa também responder às “reais necessidades dos professores (6 UR). Essas se prendem ao conhecimento de estratégias para “trabalhar o comportamento do aluno” (E6), “avaliar o aluno com NEE” (E6) e ainda para “identificar /especificar antecipadamente os temas” (E7, E8) sobre os quais ele precisa ter formação.


A formação contínua contribui par o melhor desempenho dos professores quando ela estiver associada ao compromisso de acompanhamento do professor após a formação - referem E5 e E8. 

Este estudo permitiu identificar preocupações dos professores face a possíveis ofertas de formação, que geralmente são decididas a nível central. Estas poderão vir a ser acolhidas com alguma indiferença se não forem tidas em devida conta os aspectos referidos pelos entrevistados na segunda e última categoria do tema. 


Apesar de autores, como Cardoso (2002:22) reconhecerem “ (…) existir mesmo uma certa tendência por parte dos educadores em preservarem as práticas e rotinas tradicionais”, os professores entrevistados reconhecem o contributo da formação no seu desempenho, mas reconhecem também a existência de constrangimentos que impedem a repercussão da mesma na prática diária.  

E2 e E4 não se pronunciaram sobre o contributo da formação, optando pelo silêncio (não explicado). Conhecendo os entrevistados e tendo ambos concluído mais uma etapa de formação, por conta própria, atribuímos este silêncio à falta de impacto da formação na vida pessoal e profissional destes professores.Este e outros aspectos a ele associados, serão tratados no tema a seguir - motivação do entrevistado para a formação - cujo quadro-resumo passamos a apresentar:


Quadro 25 - Tema: Disponibilidade do entrevistado para a formação

		Categoria




		Sub - Categoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TUR


SC



		Disponibilidade total



		Motivação Pessoal

		Aquisição de novas competências

		E2

		1

		9





		

		

		Melhoria do desempenho

		E3,E7

		2

		



		

		

		Uma mais-valia para o professor

		E1

		1

		



		

		

		Uma experiencia nova

		E2

		1

		



		

		Motivação incentivada pelas dificuldades do aluno

		Mais competências para dar resposta ao aluno

		E1

		1

		



		

		

		Mais preparação para encarar as dificuldades

		E3,E7

		2

		



		

		

		Mais capacidade de solucionar problemas

		E3

		1

		



		Disponibilidade reservada



		Reservas relativas ao conteúdo da formação

		Se servir para ajudar

		E5

		1

		4



		

		

		Se for interessante



		E5

		1

		



		

		

		Se constituir mais uma área de conhecimento 

		E8,E6

		2

		



		

		Reservas relativas à sua motivação e à dos colegas

		Porque fica embaraçado na turma com alunos com NEE

		E1

		1

		



		

		

		Porque acha que está disponível

		E4

		1

		3



		

		

		Porque os colegas se mostram interessados

		E4

		1

		



		

		

		Porque gosta de ser formado e quer formar outros

		E6

		1

		





Como podemos verificar, o quadro 25 revela que a disponibilidade dos entrevistados para a formação não parece ser tão convincente (apenas 9 UR). As razões apresentadas, principalmente na subcategoria motivação pessoal, o confirmam. Parece existir uma “certa curiosidade” do professor em relação à formação e uma vontade de ter novas experiências de aprendizagem. Até o aluno é apontado como factor motivador da possível participação professor por E1, E3 e E7. Mas a reserva em relação à disponibilidade para participar na formação é confirmada não apenas pelo número de indicadores (8), mas sobretudo pelas justificações: “servir para ajudar” e “ser interessante”, utilizados por E5 e “ser mais uma área de conhecimento”, razão evocada por E6 e E8; estas justificações parecem ser denunciadoras que, perante outras ofertas de actividades “mais interessantes” qualquer oferta formativa para lidar com as dificuldades decorrentes da inclusão, será deixada em segundo plano. Percepcionamos uma possível fuga à participação quando E4 (aquele que não se pronunciou sobre o contributo da formação contínua), ao deixar escapar “acho que estou disponível” ou “os colegas se mostram interessados”. Até que ponto os colegas se mostram interessados? A análise das entrevistas revela que a motivação dos entrevistados, principalmente de E1, E4 e E6 é duvidosa, sobretudo se analisarmos mais algumas justificações:


- (…) porque fica embaraçado na turma com alunos com NEE” (E1); ou 

- (…) porque gosta de formar e quer formar os outros “(E6).

Sendo a formação contínua, como vimos no enquadramento teórico, um aspecto importante do desenvolvimento profissional docente, esta deve estar relacionada e ter repercussão na carreira profissional (Marcelo-García, 1999; Day, 2003). Com efeito, se relacionarmos estes dados com aqueles que surgiram em temas anteriores e que se referiam a aspectos extrínsecos ao professor, como a falta de reconhecimento social e profissional, é possível perceber uma certa desmotivação dos docentes entrevistados relativamente à participação em acções e cursos de formação.


4.2.4-Bloco Temático IV: Expectativas de Formação

Este é o último bloco temático deste estudo e aquele que teve a maior explicitação da parte dos nossos entrevistados, com 194 unidades de registo. Passamos a apresentar e a discutir os resultados da análise:   

Quadro 26 - Categorias e Temas do Bloco Temático IV

		Temas

		Categorias

		Subcategorias

		TUR

/Categ.

		TUR

/Tema



		Preferências do entrevistado quanto:


1-Aos aspectos logísticos




		Local 

		No País

		10

		99



		

		

		No Estrangeiro

		

		



		

		Duração

		Curta (3-5 dias úteis)

		15

		



		

		

		Média (1 mês – 2 anos)

		

		



		

		

		Longa (mais que 2 anos)

		

		



		

		Período ideal

		Períodos propostos

		8

		



		

		

		Não especificado

		

		



		

		Entidade Organizadora

		Entidade nacional

		12

		



		

		

		Não especificado

		

		



		2- À orientação da formação




		 Objectivos 

		Obter mais conhecimentos

		10

		· 87



		

		

		Melhorar o desempenho profissional 

		

		· 



		

		 Temáticas desejadas

		Relativas às NEE

		5

		



		

		

		Relativas à formação em geral 

		

		



		

		Processos mais adequados para a organização da formação

		Inventariar as experiências e motivações dos professores (motivação intrínseca)

		72

		



		

		

		Inventariar as expectativas pessoais e profissionais do professor (motivação extrínseca)

		

		



		

		

		Criação pelo MEES de modalidades de compensação do professor

		

		



		3- Aos intervenientes 




		Perfil do formador

		Ser “sábio” e experiente

		24

		34



		

		

		Ter nacionalidade Cabo-verdiana

		

		



		

		

		Ter nacionalidade Estrangeira

		

		



		

		Perfil do formando

		Participação aberta a todos os professores

		10

		



		

		

		Participação condicionada a algumas categorias de professores

		

		



		Adesão à formação para a inclusão

		Percepção quanto à adesão à formação para a inclusão

		Adesão total

		28

		28



		

		

		Adesão condicionada pela personalidade do Professor

		

		



		

		

		Adesão condicionada pelas estratégias de comunicação com o professor

		

		



		

		

		Adesão condicionada pela resolução de problemas existentes na classe docente

		

		





Tal como se pode verificar, o bloco foi organizado em 2 temas: desejos do entrevistado relativamente à formação contínua (166 UR) e adesão à formação (28 UR).


Para facilitar a análise de conteúdo, o 1º tema foi dividido em 3 subtemas: preferências do entrevistado quanto aos aspectos logísticos, quanto à orientação da formação e quanto aos intervenientes. O 1º subtema mereceu maior atenção dos entrevistados (87 UR).

 O 2º tema – adesão à formação para a inclusão – que não constava do Guião de entrevista, surgiu na sequência das respostas dos entrevistados e da necessidade de nos certificarmos da disponibilidade dos mesmos aderirem às ofertas formativas no domínio de educação especial. Apesar de ter uma única categoria e apenas 28 UR, são as 4 subcategorias que mais chamam a tenção, nomeadamente, a adesão condicionada à personalidade do professor, às estratégias de comunicação com o mesmo e à resolução de problemas existentes na classe docente.


Passamos a apresentar de seguida o tema desejos do entrevistado relativamente à formação contínua. E como afirmamos anteriormente, para facilitar a discussão dos resultados da análise, o tema foi dividido em 3 subtemas. 


Quadro 27 - 1º Subtema: Preferências do entrevistado quanto aos aspectos logísticos

		Categoria




		Sub - Categoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TUR


SC



		Ao local 




		No País




		Escola do professor

		E2,E4,E6

		3

		7



		

		

		Ilha de Santiago

		E2

		1

		



		

		

		Em Cabo Verde, para evitar fuga de quadros

		E6x2

		2

		



		

		

		Não especifica o local

		E5

		1

		



		

		No Estrangeiro

		Fora de Cabo Verde

		E1

		1

		3



		

		

		Não importa onde fosse

		E3x2

		2

		



		À duração 




		Curta duração 

(3 a 5 dias úteis)

		Até uma semana, nas férias do trimestre

		E2

		1

		7



		

		

		Até uma semana

		E8

		1

		



		

		Média duração 

(1 mês a 2 anos)

		Um mês

		E5

		1

		5



		

		

		Um ano

		E2

		1

		



		

		

		Um Complemento”

		E3

		1

		



		

		

		Pequenos Cursos de Reciclagem

		E7,E8

		2

		



		

		Longa duração 


(mais que 2 anos)

		Um curso de formação

		E5

		1

		3



		

		

		Formação periódica

		E1, E5,E7

		3

		



		Ao período ideal 

		Períodos propostos

		Nas férias entre os períodos

		E2,E8

		2

		7



		

		

		Nas férias. (sem definir qual)

		E4,E6,E7

		3

		



		

		

		No período contrário ao que o professor lecciona

		E3,E8

		2

		



		

		Não especificado

		Dificuldade em decidir qual o melhor período

		E7

		1

		1



		À Entidade organizadora

		Entidade nacional

		MEES

		E2,E3

		2

		10



		

		

		Uni-CV

		E7

		1

		



		

		

		Escola do Professor

		E2,E3,E6


E8x2

		5

		



		

		

		Escola e alguém da área

		E6

		1

		



		

		

		MEES em parceria com a escola

		E4

		1

		



		

		Não especificado

		Entidade especializada na área

		E5

		1

		· 2



		

		

		Desconhecimento da Existência de Entidade Formadora capacitada 

		E5

		1

		





Este 1º subtema está organizado em 4 subcategorias referentes ao local, à duração, ao período ideal e à entidade organizadora. Nenhuma das categorias teve, a nosso ver, um maior destaque da parte dos entrevistados.


Em relação ao local, não há dúvidas que a maioria dos professores prefere que a formação contínua seja realizada no País. Apenas E1 refere à formação “fora de Cabo Verde”. E6 justifica a sua posição deixando um alerta: “para evitar fuga de quadros”. De facto, a percepção que temos é que muitos dos que fazem formação fora de Cabo Verde geralmente não regressam, alegando ter mais oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. E3 não se importa com o local da formação, “desde que seja no País”, mas E2, E4 e E6 preferem que seja “na escola do professor”. Estas posições defendidas pelos entrevistados vão ao encontro de aspectos sugeridos por vários autores, entre os quais González: “que se tenha subjacente ao plano de formação do professor do ensino regular o conceito de desenvolvimento profissional defendido por Marcelo-Garcia (1995), isto é, aquela formação do professor que “(…) valorize o seu carácter contextual, organizativo e orientado para a mudança”(González, 2002:251). Com efeito, a formação contínua centrada na escola, isto é desenvolvida a partir das necessidades e problemas que se colocam aos docentes de uma determinada instituição e realizada em conjunto por esses docentes, no seu local de trabalho, é uma forma de garantir que a formação tem uma relação expressa com as situações profissionais, em termos colectivos e individuais.


Quanto à duração, parece existir uma preferência por formações de média duração (de 1mês a 2 anos), quer sejam pequenos Cursos (E7, E8) ou até Complemento de formação” (E3). Mas há quem prefira que dure “até uma semana”- 3 a 5 dias (E2, E8).


Quanto ao período, as férias parecem ser ideal para se fazer a formação (E2, E4. E6, E7 e E8) tendo E3 e E8 sugerido que poderá ser no “período contrário ao que o professor lecciona”. Pareceu-nos que alguns entrevistados não estão de acordo que todo o período de férias do professor seja destinado à formação. Existe necessidade de descanso, expresso por E7 que teve “dificuldade em dar indicações” quanto ao período ideal de formação.E1 e E5 não emitiram opinião.

Em relação à entidade organizadora, a maioria defende que ela seja nacional (10 UR), de preferência que seja a escola (5 UR), mesmo que seja em parceria com o MEES ou alguém da área. Apenas E5 deseja que a formação seja organizada por entidade especializada na área e manifesta a sua ignorância quanto à existência de tal entidade em Cabo Verde. Seguramente E5 sugere que a entidade organizadora esteja fora de Cabo Verde.


Segue-se a apresentação do 2º subtema do 1º tema do bloco IV.O subtema foi organizado em 3 categorias relativas aos objectivos (10 UR), às temáticas (5 UR) e aos processos mais adequados para a organização da formação (42 UR).

Quadro 28 - 2º subtema: Preferências do entrevistado quanto à orientação da formação

		Categoria




		Subcategoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TUR SC



		Aos objectivos




		Obter mais conhecimentos




		Adquirir competências para lidar com a diversidade

		E1

		1

		4



		

		

		Ganhar experiencia com outros países

		E1

		1

		



		

		

		Aprofundar conhecimentos em Educação Especial

		E5, E1

		2

		



		

		Melhorar o desempenho profissional

		Partilhar com outros professores

		E1

		1

		6






		

		

		Capacitar no saber - fazer

		E7x4




		5

		



		Às Temáticas 




		Relativas às NEE

		Formação sobre Braille

		E7

		1

		2






		

		

		Formação em Língua Gestual 

		E7




		1

		



		

		Relativas à formação em geral

		Identificar áreas prioritárias

		E4

		1

		3



		

		

		Seleccionar conteúdos a partir dos interesses dos docentes 

		E4

		1

		



		

		

		Escolher período ideal

		E3

		1

		



		Aos processos mais adequados para a organização da formação




		Inventariar as experiências e motivações dos professores


(Motivação Intrínseca)




		Da percepção que tem da heterogeneidade da turma

		E1, E4


E8

		3

		15



		

		

		Da percepção que tem da experiência de trabalho com alunos com NEE

		E1x2


E3x2

		4

		



		

		

		Da percepção que tem das potencialidades dos alunos com NEE

		E1x3

		3

		



		

		

		Da percepção das preocupações que tem com a inclusão do aluno com NEE

		E1

		1

		



		

		

		Da percepção da motivação que tem em participar na formação

		E3,E8

		2

		



		

		

		Da percepção que tem do seu valor como profissional

		E5

		1

		



		

		

		Da percepção que tem do como se sente na escola

		E5

		1

		



		

		Inventariar as expectativas pessoais e profissionais do professor (Motivação extrínseca) 



		Criação de condições condignas de trabalho (humanas, logísticas…)

		E1

E3x3


E5,E6


E7,E8

		8

		27



		

		

		Reconhecimento que o trabalho com alunos com NEE requer competências extra

		E1




		1

		



		

		

		Criação de espaços de reflexão para professores

		E1

		3

		



		

		

		Criação de uma escola de formação

		E1

		1

		



		

		

		Preparação dos professores para Educação Inclusiva

		E1,E7

		2

		



		

		

		Motivação de todos a participar

		E2x2


E7

		3

		



		

		

		Mapeamento a nível nacional dos alunos com NEE

		E4

		1

		



		

		

		Identificação dos professores interessados na capacitação para trabalhar com alunos com NEE

		E4

		1

		



		

		

		Resolução das reclamações dos Professores (Desbloqueio das Progressões, Promoções e Reclassificações)

		E5


E7x3

		4

		



		

		

		Diminuição da distância casa - Escola

		E6

		1

		



		

		

		Criação de condições para que as escolas realizem formações

		E6

		1

		



		

		

		Valorização, pelo professor, da formação na área da Educação especial

		E7

		1

		



		

		Criação pelo MEES de modalidades de compensação do professor




		Recepção de uma Carta - Convite

		E3

		1

		



		

		

		

		

		· 

		· 30



		

		

		Reconhecimento como Bom Profissional

		E3

		1

		



		

		

		Inclusão mais rápida no Quadro definitivo do MEES

		E5

		1

		



		

		

		Melhoria das condições de trabalho




		E1x2


E2x4


E3x2


E4x2


E5,


E7x3

		14

		



		

		

		Criação de modalidades de compensação/benefícios

		E1 E5x2, 

		3

		



		

		

		Criação de oportunidade de prática, após a formação 

		E6X3

		3




		



		

		

		Atribuição de uma compensação financeira

		E1,E2


E3x2


E5x2


E8

		7

		





Das 3 categorias, a 3ª se destaca não apenas pelo número de unidades de registo (72) mas também pelo facto de, durante a entrevista termos solicitado a opinião sobre estratégias a utilizar para a formação dos professores e as respostas terem sido numa outra linha: indicação de processos mais adequados para a organização da formação. Os entrevistados mostram-se preocupados com a necessidade de os organizadores da formação conhecerem dois aspectos fundamentais relacionados com os potenciais formandos: as suas experiências e motivações (15 UR) e as suas expectativas pessoais e profissionais (27 UR).É que, relativamente ao 1º aspecto, deverão ser tidas em devida conta a percepção que o formando tem sobre a heterogeneidade da turma, as preocupações que tem com a inclusão, a experiência de trabalho com alunos com NEE e das potencialidades desses alunos, a motivação que tem em participar na formação, o como se sente na escola e como profissional, etc.


Relativamente aos aspectos extrínsecos ao professor, no quadro 26 são inventariados alguns, dos quais se destaca a “criação de condições condignas de trabalho”, apontada pela maioria dos entrevistados (8 das 27 UR desta subcategoria). Os indicadores levam-nos a deduzir que os entrevistados convidam os organizadores da formação a conhecerem a realidade na qual vivem os actuais docentes. Deixam pistas, no sentido de, querendo que a formação tenha o sucesso desejado, sejam levados em conta, alguns aspectos, nomeadamente os relacionados com resolução das reclamações dos professores (desbloqueio das promoções e reclassificações) ” ( 4 UR).Aliás, este estudo revela que os organizadores da formação, para além desses conhecimentos, deverão agir no sentido de, junto com MEES, sejam criadas modalidades de compensação do professor que opte pela formação contínua (30 UR). Destacam-se dentre as propostas dos professores: a melhoria das condições de trabalho” (14 UR); a atribuição de uma compensação financeira”(7 UR); a criação de modalidades de compensação/benefícios” (3 UR); e a criação de oportunidades de prática após a formação (3 UR). Foram apontadas também outras sugestões que parecem ser, a nosso ver, mais simples de se pôr em prática: “recepção de uma carta convite” pelo formando (E3), seu “reconhecimento como bom profissional” (E3) e a “inclusão mais rápida no quadro definitivo do MEES” (E5). 

As propostas dos entrevistados interligam-se com a apreciação de Esteve (1995). Ele refere-se a trabalhos de investigação que identificam a falta de tempo para atender às múltiplas responsabilidades que se têm acumulado sobre o professor, como causa fundamental do seu esgotamento. Estes aspectos requerem uma reflexão conjunta MEES, entidades formadoras e professores.

Quanto às duas outras categorias (objectivos e temáticas), não trouxeram grandes novidades. Os entrevistados referem que a formação servirá para “obter mais conhecimentos” (4 UR) e “melhorar o desempenho profissional (6 UR). 


Quanto às temáticas, indicaram duas relativas às NEE (Braille e língua gestual) e relativamente à formação em geral deixaram algumas sugestões referentes à identificação necessária das áreas prioritárias, dos conteúdos e do período ideal de formação. Mais uma vez percepciona-se a necessidade de reflexões acerca das modalidades de formação, porque apesar de os professores não terem praticamente se referido aos temas, acabaram por deixar opiniões sobre outros aspectos que exigem reflexão por parte do Ministério da Educação; essas deverão ser programadas e deverão incluir a participação activa dos docentes e demais técnicos interessados na questão da inclusão dos alunos com NEE no ensino secundário. González alerta que é preciso ter presente que o atendimento à diversidade nas escolas ditas normais ou regulares passa também por diversificar a formação dispensada a todos os profissionais da comunidade educativa.


“E dependendo do perfil do professor que o sistema educativo deseja, deverá ser tratado um conjunto de orientações conceptuais e linhas orientadoras da mudança que se pretende implementar, sem deixar de fora do processo o envolvimento do professor, que deverá ser o máximo possível” (González, 2002:242) .


Passamos a apresentar o terceiro e último subtema: preferências do entrevistado quanto aos intervenientes.


Quadro 29 - 3º Subtema: Preferências do entrevistado quanto aos intervenientes

		Categoria




		Sub - Categoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TUR


SC



		Perfil do Formador




		Ser “Sábio” e experiente




		Com experiência nessa área 

		E1,E2


E5x2


E6x2 E7

		7

		16





		

		

		Com trabalhos científicos publicados

		E1x2

		2

		



		

		

		Com competências no domínio pedagógico e social

		E2, E4


E7

		3

		



		

		

		Com contacto com situações reais de inclusão




		E4,E7

		2

		



		

		

		Com for mação nas áreas de Psicologia, Sociologia, Psiquiatria

		E3,E8

		2

		



		

		Ter Nacionalidade Cabo-verdiana

		Conhecimento da realidade Cabo-verdiana

		E6

		1

		4





		

		

		Dependente da existência de especialistas no mercado de trabalho

		E5


E7x2

		3

		



		

		Ter Nacionalidade estrangeira

		Recrutamento fora do país

		E5

E7x2

		3

		4



		

		

		Desconhecimento da existência de Técnicos formados no País

		E5

		1

		



		 Perfil do Formando

		Participação aberta a todos os professores

		Necessidade de todos os Professores



		E5,E7


E6x2

E8

		5



		5



		

		Participação condicionada a algumas categorias de professores

		Com alguma experiencia nessa matéria

		E1

		1

		5



		

		

		Com contacto com alunos com NEE

		E1

		1

		



		

		

		Com intervenção positiva no Sistema Educativo

		E1

		1

		



		

		

		Com maior antiguidade (nº de anos de serviço)

		E3

		1

		



		

		

		Com experiência, mas sem esse tipo de formação

		E4

		1

		





Podemos constatar pelo quadro que o subtema foi organizado em duas categorias: perfil do formador e perfil do formando.


O perfil do formador, com maior número de unidades de registo (24 das 34 do subtema) está dividido em três subcategorias: na primeira se encontra resumido o perfil profissional do formador (16 UR) e as duas últimas revelam as preferências quanto à nacionalidade. Estas estão intimamente ligadas à primeira subcategoria, já que o ser “sábio” e experiente, exigido pelos entrevistados, requer, entre outros aspectos: “experiência nessa área” (7 UR), “trabalhos científicos publicados” (2 UR), “competências no domínio pedagógico e social” (3 UR), “contactos com situações reais de inclusão” (2 UR) e “formação nas áreas de psicologia, sociologia e psiquiatria” (2 UR). Cabo Verde terá formadores que se incluam neste quadro referencial? Por isso E5 e E7 sugerem o “recrutamento fora do país”. Estes entrevistados manifestaram não ser contra o formador nacional, mas duvidam da “existência de especialistas no país”.


Quanto à categoria “perfil do formando, ela ficou dividida a meias em duas subcategorias: 50% dos entrevistados defendeu a “participação aberta a todos os professores” (E5, E6, E7, E8), alegando que todos os professores precisam dessa formação para melhorar o seu desempenho e a outra metade sugeriu que a formação fosse “ (…) condicionada a algumas categorias de professores, nomeadamente os com alguma experiência nessa matéria” (E1), com intervenção positiva no sistema educativo” (E1), com maior antiguidade (nº de anos de serviço) (E3), mas sem esse tipo de formação (E4), entre outros apontados.

O segundo tema do bloco temático IV, que passamos a apresentar, nasceu da necessidade de termos a percepção quanto à adesão dos professores às ofertas formativas para a inclusão.


Quadro 30 - Tema: Percepção quanto à adesão à Formação para a Inclusão

		Categoria




		Subcategoria

		Indicadores

		F Ent

		TUR

		TURSC



		Percepção quanto à adesão à formação para a inclusão



		Adesão Total

		Por ser novidade e ter vontade de experimentar

		E1


E8

		2

		9



		

		

		Por porem os alunos em primeiro lugar, apesar da falta de condições

		E6


E8

		2

		



		

		

		Por haver muitos dispostos a participar

		E6

		1

		



		

		

		Por gostar de aprender mais

		E7

		1

		



		

		

		Por ser útil

		E7

		1

		



		

		

		Por permitir lidar com as situações

		E7

		1

		



		

		

		Por ser interessante

		E8

		1

		



		

		Adesão condicionada pela personalidade do professor




		Estado do espírito do professor 

		E5

		1

		2



		

		

		Sensibilidade para lidar com a inclusão

		E4

		1

		



		

		Adesão condicionada pelas estratégias de comunicação com o Professor




		Boa divulgação pelo MEES

		E1


E8

		2

		· 6



		

		

		Sensibilização para a actualização do Professor

		E6


E8

		2

		



		

		

		 Sensibilização para outros ganhos não financeiros

		E6

		1

		



		

		

		Convite individualizado por parte do Ministério




		E8

		1

		



		

		Adesão condicionada pela resolução de problemas existentes na classe docente



		Criação de mecanismos de compensação dos desempenhos do professor

		E3x2E7

		3

		11



		

		

		Diminuição do número de papéis desempenhado pelo prof. no Sistema Educativo

		E5x4



		4

		



		

		

		Melhoria das condições actuais de trabalho do professor



		E8


E5

		2

		



		

		

		Resolução da situação profissional (Progressão, Promoção, Reclassificação)

		E7

		1

		



		

		

		Criação de condições de trabalho com alunos com NEE (dado à sua delicadeza)

		E8

		1

		





Como se pode verificar no quadro 30, o tema ficou contido numa única categoria que se subdivide em quatro: a 1ª referente à adesão total (9 UR), e as outras 3, referentes à adesão condicionada (19 UR) pela, personalidade do professor (2 UR), estratégia (s) de comunicação com o professor (6 UR) e resolução de problemas existentes na classe docente (11 UR).


Os indicadores da adesão total continuam a ser pouco convincentes (curiosidade, ser útil, gostar de aprender…) e os da adesão condicionada deixam pistas para a necessidade de comunicação da entidade formadora com os professores, nomeadamente: boa divulgação da formação (E1, E8), sensibilização dos formandos sobre outros ganhos, não financeiros (E6) e para a necessidade de actualização do professor (E6, E8) e ainda da necessidade do formando vir a receber uma carta convite individualizado por parte do Ministério da Educação (E8).


Da última subcategoria do tema – adesão condicionada pela resolução de problemas existentes na classe docente, destacamos as sugestões dos entrevistados: “diminuição do nº de papéis desempenhados pelo professor no sistema educativo (4 UR), “ criação de mecanismos de compensação dos desempenhos do professor” (3 UR) e “melhoria das condições de trabalho do professor” (2 indicadores).


Mais uma vez fica confirmado o que foi expresso nas respostas dos professores em dois temas anteriores: 


a) Contributo da formação contínua no desempenho de novos papéis (quadro 24) no qual, apesar dos entrevistados reconhecerem a contribuição positiva da formação, deram maior ênfase (20 das 30 unidades de registo do tema) a um conjunto de situações que fazem com que a formação contínua não tenha a repercussão que se deseje no dia-a-dia da turma/escola e sobretudo na vida pessoal e profissional do professor; e


b) Disponibilidade do entrevistado para a formação (quadro 25), no qual, a motivação dos professores não foi tão evidente (apenas 16 UR, das quais 7 sob reservas, relativas ao conteúdo da formação e à motivação dos professores. A motivação pessoal do professor foi expressa apenas em 5 UR das 16 do tema.


Estaremos perante o mal-estar docente? “ (…) Reacções dos professores como grupo profissional desajustado devido à mudança social?” (Esteve, 1995: 97) . Segundo este autor, este fenómeno é caracterizado pelo “sentimento de insegurança” que “é uma das causas do cepticismo e da recusa dos professores em relação às novas políticas”.


4.2.5 - Síntese dos resultados finais da análise de conteúdo às entrevistas aos professores

Tendo em conta os blocos temáticos e os respectivos temas e indicadores resultantes da análise de conteúdo (Quadro - Resumo nº 10), é possível concluir, em termos gerais, que os professores entrevistados, no que diz respeito:


1 – À PERCEPÇÃO DO PROFESSOR FACE À INCLUSÃO DE ALUNOS COM NEE:


- Revelam que diferença entre os alunos advêm da diversidade no comportamento, no ritmo de aprendizagem, nos valores e nas atitudes e nos problemas que os mesmos apresentam no dia-a-dia na sala de aula;


- Pensam que as preocupações pedagógicas estão centradas na dificuldade na prática pedagógica em turmas heterogéneas e têm como origem a falta de formação para trabalhar com a diversidade.


2 – AO SIGNIFICADO DO TERMO INCLUSÃO:


- Associam-no mais ao “Ser participante” (7 UR) e “Não ser excluído” (9 UR) ;


- Definem-no como “devolver sociabilidade ao estudante”, “ inserir”, “sentir parte de”, “integrar” e “dar oportunidade a todos”;


- Referem à criação de condições necessárias para que o mesmo ocorra por parte do próprio aluno, pelo professor e pela família.

3 – À PERCEPÇÃO SOBRE A INCLUSÃO OU ALUNOS COM NEE:


- A maioria concorda com a inclusão, tendo manifestado alguma reserva os entrevistados E3 e E6.A reserva manifestada prende-se com a necessidade de colaboração de outros agentes, nomeadamente professores/ técnicos especializados ou de determinados professores de algumas áreas (Sociologia, FPS) para acompanhá-los e ainda da aceitação desses alunos pelos colegas;


- Reconhecem o papel decisivo do professor e relembram a participação necessária neste processo de facilitação da inclusão de mais três (3) actores: o próprio aluno com NEE, a Escola e o Estado.


4 – ÀS DIFICULDADES PERCEBIDAS NA PRÁTICA LECTIVA:


- Relacionam-nas com a falta de estratégias para conseguir estabelecer o relacionamento necessário com os alunos com vista à condução das aulas e ao controlo disciplinar necessário; Não estão directamente relacionadas com o défice na preparação científico-pedagógica, (apenas 3 entrevistados a refere: E1, E3 e E5) e põem tónica na necessidade de estratégias para realizar “aulas específicas” e não ter “preconceito em relação ao aluno”.


5 – À ORIGEM DAS DIFICULDADES: 


- Praticamente atribuem-nas à falta de formação de professores (14 UR) e à diversidade de alunos em geral (13 UR) e aos que têm NEE (11UR). As características da população escolar, cujas origens eles associam à origem socioeconómica e cultural, criam um conjunto de constrangimentos que são agravados pela actual gestão/organização da turma (turmas “numerosas”, falta de materiais didácticos etc.).


- Percepcionam a falta de formação no domínio de EE como dificuldade quando reconhecem que deverá existir “ensino condicionado à forma de ser e de estar do aluno” e que para tal não estão preparados (não têm técnicas) para “identificar as necessidades”, arranjar estratégias para melhor aproveitar os alunos e inclusive deixar de “rotular os alunos com os quais não consegue trabalhar”.


6 – ÀS FORMAS DE RESOLUÇÃO DAS DIFICULDADES:


- Revelam que geralmente é o próprio docente que as resolve, mesmo que a reacção não seja imediata e tenham que solicitar a colaboração de outros, nomeadamente Direcção da Escola e colegas de profissão;

7 – AOS PROBLEMAS SENTIDOS NA COOPERAÇÃO COM OUTROS AGENTES EDUCATIVOS:


- Reconhecem que praticamente não existem.


- Reconhecem a existência de mecanismos que minimizam as dificuldades sentidas, nomeadamente a receptividade dos colegas, a colaboração do director de turma e dos próprios alunos.

- Denunciam que a família / pais geralmente não têm colaborado na resolução das dificuldades.


8 – AOS FACTORES QUE DÃO ORIGEM A ESSAS DIFICULDADES:


- Não especificam aos que estarão na origem da falta de colaboração dos pais;


- Centram a atenção nas dificuldades dos seus colegas e o enfoque é posto nos factores intrínsecos (personalidade do colega – 20 UR) e extrínsecos (9 UR), advenientes da falta de condições para o “bom” desempenho do colega.


9 – ÀO PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL:

- É visto como uma boa aposta por todos os entrevistados. Mais de 50% dos entrevistados reconhece que o professor de Educação Especial está melhor preparado para encontrar respostas” e “trazer experiências, cooperação e melhor estratégia”.

10 – ÀS NOVAS COMPETÊNCIAS EXIGIDAS AO PROFESSOR:


- Centraram-nas essencialmente no domínio pedagógico (18 UR). A necessidade do domínio de estratégias e técnicas, aliado à formação específica na área são focados como prioridade pelos entrevistados;


- Ser paciente, criativo, atento à adversidade e aberto à formação, são apontados, entre outros, como competências desejáveis pelos mesmos, reconhecendo que esses aspectos devem fazer parte da personalidade do docente.

11 – AO CONTRIBUTO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA NO DESEMPENHO DO PROFESSOR:


- Reconhecem a contribuição positiva desta no desenvolvimento pessoal e profissional do professor e alertam que esta só tem impacto se de facto tiver repercussão na vida pessoal, profissional e social do professor e no dia-a-dia da escola.


- Revelam que o contributo da formação contínua do professor Cabo-verdiano está neste momento condicionado:

- à forma como o professor se sente na sociedade (E5, E6);


- às condições/ estratégias de formação (E5);


- às necessidades reais de formação existentes (E6, E7, E8);


- ao acompanhamento do professor pós - formação (E5, E8).


Merece reflexão o silêncio prolongado (inexplicável) de dois dos entrevistados (E2 e E4), provavelmente por pertencerem ao grupo que vive a situação de não valorização da formação que fez.

12- DISPONIBILIDADE DO ENTREVISTADO PARA A FORMAÇÃO QUE PERMITA LIDAR COM AS DIFICULDADES DECORRENTES DA INCLUSÃO DE ALUNOS C0M NEE:


- Nenhum dos entrevistados se mostrou indisponível, mas os resultados revelam que apenas 50% dos mesmos tem alguma motivação (E1,E2,E3,E7). Outros revelaram alguma moderação/reserva, não devidamente justificada; 


- Mesmo os indicadores de grau elevado de motivação não se mostram, do nosso ponto de vista, muito convincentes. Participam, por exemplo, para resolver o “embaraço” na turma com alunos com NEE, ou por ser “mais-valia para o professor” ou uma “experiência nova”.

13 – EXPECTATIVAS DO ENTREVISTADO RELATIVAMENTE À FORMAÇÃO CONTÍNUA:


- Exprimiram seus desejos relativamente a:

13.1 – LOCAL DE FORMAÇÃO:


- A maioria dos entrevistados opta pela formação no País e preferencialmente na Escola.

13.2- DURAÇÃO DA FORMAÇÃO:

- Uma formação entre 1 mês e dois anos parece corresponder à vontade dos entrevistados, tempo suficiente para serem realizados “Cursos de reciclagem” ou “Complementos”, como sugerem.


13.3- PERIODO IDEAL DE FORMAÇÃO:


- As Férias, entre Períodos/Trimestres, parecem ser a altura ideal tendo, dois dos entrevistados (E3, E8), sugerido também o “período contrário ao da leccionação” do professor. A omissão de E1 e E5 e a resposta de E7 (“É muito complicado indicar”), deverá ser tido em conta.

13.4- ENTIDADE ORGANIZADORA DA FORMAÇÃO:


- Há uma clara preferência pelas Escolas (E2, E3,E6 e E8), mesmo que seja em parceria com o Ministério de Educação (E4).

13.5 – OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO:


- Uma opinião não consistente, provavelmente, por esta área ser nova. Concentraram as opiniões em duas vertentes: “obter mais conhecimento” e “ melhorar o desempenho profissional”. 


-Propuseram que o principal objectivo da formação seja “capacitar no saber fazer”;

13.6- TEMÁTICAS DESEJADAS:


- Revelaram mais uma vez desconhecer este domínio (já o tinham revelado quanto aos objectivos e à formação de base do formador, propondo sociólogos, psicólogos e psiquiatras). Apenas o E7 sugeriu Braille e língua gestual. Três dos entrevistados (E5, E6 e E8) não emitiram opinião. A opinião dos restantes entrevistados vai na linha de sugestões aos Promotores da Formação quanto à escolha da melhor altura para a formação e quanto à identificação e selecção dos conteúdos de facto prioritários para o professor.


13.7-ÀS ESTRATÉGIAS FORMATIVAS MAIS ADEQUADAS:

Preferiram sugerir PROCESSOS MAIS ADEQUADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO.

-Revelaram ser necessário: inventariar as experiências e as motivações do professor (motivação intrínseca) e as suas expectativas pessoais e profissionais relacionadas com a motivação extrínseca e ainda a criação pelo MEES de modalidades de compensação do professor.


-Sobressai como prioridade a “melhoria das condições de trabalho” (14 das 30 UR da categoria), nomeadamente, redução de carga horária, a redução do número de alunos/turma,  a atribuição de uma compensação financeira(7 das 30 UR desta categoria) entre outros.


13.8- PERFIL DO FORMADOR:

- Definem-no como “sábio” e experiente; que tenha não apenas o conhecimento cientifico mas sobretudo a experiência traduzida em algum trabalho feito nessa área” (E1) na “publicação de trabalhos científicos”(E1), frutos do “contacto com situações reais de inclusão (E4, E7). O ideal parece ser que o formador seja Cabo-verdiano, mas há quem sugira o recrutamento (E5) / Importação (E7), questionando se haverá Formadores Cabo-verdianos com experiencia de inclusão, residentes no País.


- Alguns preferem Psicólogos, Sociólogos e Psiquiatras – o que levanta alguma preocupação.


13.9- PERFIL DO FORMANDO


- Sugerem todos os professores como candidatos, (E5,E6,E7,E8...), havendo quem privilegie os que “já têm contacto com essas situações” (E1) e os professores mais antigos que “nunca tiveram essa formação”(E4).


14- À PERCEPÇÃO QUANTO À ADESÃO À FORMAÇÃO (surgiu na sequência da entrevista e revelou alguma preocupação):


- Os indicadores da adesão total, mostram-se pouco convincentes, no nosso entender (9 das 28 UR do tema).


- A adesão às ofertas formativas está condicionada (19 UR):


a) pela personalidade do professor;


b) pelas estratégias de comunicação com o professor;


c) pela resolução de problemas existentes na classe docente. 

4.3- Resultados das entrevistas a responsáveis da educação e formação de Professores em Cabo Verde


Neste Subcapítulo apresentamos e discutimos os resultados das entrevistas acima referidas, que se enquadram na necessidade de esclarecer informações colhidas durante as conversas informais com algumas personalidades ligadas ao MEES e ao ex-ISE nas entrevistas aos professores do ES. Para facilitar a discussão dos resultados da análise de conteúdo das entrevistas, elaboramos o quadro que se segue: 

Quadro 31 - Totais de indicadores por categorias

		Categorias

		Subcategorias

		TUR/Categ.

		% UR



		Planeamento Nacional da formação contínua

		Inexistência de um plano global

		20

		23,8



		

		Existência de alguns estudos

		

		



		

		Necessidade de definição de um plano geral de formação contínua

		

		



		

		Necessidade da criação de um Órgão /Gabinete responsável pela Formação Contínua de Professores

		

		



		Papel da Universidade na formação de professores

		Envolvência da Universidade na formação inicial e contínua de professores

		10

		11,9



		

		Autonomia das universidades

		

		



		

		Não articulação entre o Ministério e as universidades

		

		



		Perspectivas da formação de professores pelas universidades

		Manutenção da componente científica

		14

		16,6



		

		Fortalecimento da componente pedagógica

		

		



		

		Formação de nível superior para todos os professores

		

		



		

		Apoio à revisão curricular do ES

		

		



		Papel do Ministério na formação de professores

		Definição de prioridades e orientações

		12

		14,2



		

		Necessidade de um sistema de creditação da formação contínua

		

		



		

		Necessidade de integração da formação contínua na avaliação de desempenho

		

		



		Problemática da inclusão dos alunos com NEE


· 

		Revisão Curricular e NEE

		28

		33,3



		· 

		Criação do Professor de educação especial

		

		



		· 

		Formação para resposta às NEE

		

		



		· 

		· Criação de Salas de Recurso pelo MEES

		

		



		5

		18

		84

		100





Para apoiar a apresentação e discussão dos resultados, a seguir apresentamos o quadro que revela o conteúdo da análise feita às entrevistas das duas responsáveis pela educação e formação de professores em Cabo Verde, incluindo os indicadores.

Quadro 32 - Análise de conteúdo das entrevistas às senhoras RFPS (da Uni-CV) e RURC (do MEES)

		Categorias

		Sub-categorias

		Indicadores

		Ent.

		TUR/ Subcateg.

		TUR/


Categ.



		Planeamento nacional da formação contínua de professores

		Inexistência de um plano global

		Desconhecimento da existência de um plano nacional de formação de professores

		2 RFPS


1 RURC

		4

		20



		

		

		Existência de projectos diversos de formação contínua, que podem corresponder ou não às necessidades do sistema educativo

		1 RFPS

		

		



		

		Existência de alguns estudos

		Conhecimento da existência de levantamento de necessidades de formação realizado pelo GEP/ME

		1 RFPS


1 RURC

		3

		



		

		

		Referência ao Plano estratégico para a Educação e aos resultados esperados para a formação de professores

		1 RFPS

		

		



		

		Necessidade de definição de um plano geral de formação contínua

		Abertura de Cursos segundo Orientações do MEES (Necessidades das Escolas, Dados do GEP…)

		4 RURC

		10

		



		

		

		Necessidade de criação de um plano nacional de formação que responda às necessidades do projecto de alargamento da escolaridade obrigatória

		2 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de reconversão e reorientação de profissionais

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de um plano global de formação contínua que integre as diversas propostas a este nível

		1 RFPS


1 RURC

		

		



		

		

		Necessidade de um plano de formação contínua que possa dar resposta àquilo de que as escolas precisam

		1 RFPS

		

		



		

		Necessidade da criação de um Órgão /Gabinete responsável pela Formação Contínua de Professores

		DGEBS deve criar uma Unidade para cuidar da Formação de Professores




		2 RURC

		3

		



		

		

		Necessidade de colaboração com as Instituições de Formação de Professores (I.P. e ex- ISE)

		1RURC

		

		



		Papel da Universidade na formação de professores

		Envolvência da Universidade na formação inicial e contínua de professores

		Expectativa do Ministério da Educação no que se refere ao papel das Universidades na formação inicial de professores

		1 RFPS

		6

		10



		

		

		Possibilidade de envolver as universidades em projectos de reconversão e reorientação de profissionais

		1 RFPS

		

		



		

		

		Criação de alguns cursos pedidos pelo Ministério da Educação (ex: Supervisão pedagógica; gestão da educação e planeamento)

		1 RFPS

		

		



		

		

		Definição, pelo Ministério, da necessidade de formação de professores para disciplinas específicas

		1 RFPS

		

		



		

		

		Leccionação de cursos de formação contínua a pedido do ministério, no âmbito da Revisão Curricular (ex: História e Geografia de CV, no 1º ciclo)

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de alguma articulação entre o prestador de serviços (Universidades) e o empregador de professores (Ministério da Educação)

		1 RFPS

		

		



		

		Autonomia das universidades

		Inexistência de definição, pelo Ministério, do nº de vagas a abrir nos cursos de formação

		1 RFPS

		2

		



		

		

		Não-aceitação, pela Instituição de formação, de algumas propostas do Ministério (ex: criação de uma mesma disciplina para vários cursos)

		1 RFPS

		

		



		

		Não articulação entre o Ministério e as universidades

		Falta de integração dos conhecimentos de diferentes disciplinas (ex: História+Geografia)

		1 RFPS

		2

		



		

		

		Necessidade de a universidade formar professores de acordo com as necessidades e transformações do contexto

		1 RFPS

		

		



		Perspectivas para a formação de professores pelas Universidades

		Manutenção da componente científica

		Necessidade de continuar a haver uma forte componente científica dos cursos para professores do ES

		1 RFPS

		1

		14



		

		Fortalecimento da componente pedagógica

		Necessidade de criar uma componente pedagógica mais forte nos cursos para professores do ES

		1 RFPS

		2

		



		

		

		Necessidade de aprender com as instituições que já fazem formação pedagógica (ex: IP)

		1 RFPS

		

		



		

		Formação de nível superior para todos os professores

		Inserção da formação de professores para o EB na Universidade

		1 RFPS

		6

		



		

		

		Transformação do IP numa Escola Superior de Educação e Artes

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de formação de professores para o projectado alargamento da escolaridade obrigatória

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de formação de professores devido à mobilidade destes

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de formação contínua de professores realizada com a colaboração do ensino superior

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de formação de profissionais ligados à Educação (ex: directores de escolas, inspectores)

		1 RFPS

		

		



		

		Apoio à revisão curricular do ES

		Assistência técnica 

		1 RFPS

		5

		



		

		

		Aconselhamento

		1 RFPS

		

		



		

		

		Orientação científica

		1 RFPS

		

		



		

		

		Validação científico-pedagógica

		1 RFPS

		

		



		

		

		Validação externa

		1 RFPS

		

		



		Papel do Ministério na formação de professores

		Definição de prioridades e orientações

		O Ministério não é uma entidade formadora

		1 RFPS

		3

		12



		

		

		O Ministério deve estabelecer as necessidades do sistema ao nível da formação de professores

		1 RFPS

		

		



		

		

		O Ministério pode dar orientações relativas à formação

		1 RFPS

		

		



		

		Necessidade de um sistema de creditação da formação contínua

		Inexistência de um sistema nacional de creditação da formação contínua

		1 RFPS

		6

		



		

		

		Dificuldade de motivação dos professores para a formação contínua

		1 RFPS


1 RURC

		

		



		

		

		Necessidade de criação de um sistema de creditação ligado à progressão na carreira

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de impacto da formação contínua na carreira do professor

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de conjugar os créditos da formação contínua com a formação do ensino superior

		1 RFPS

		

		



		

		Necessidade de integração da formação contínua na avaliação de desempenho

		Experiências desenvolvidas em articulação com instituições internacionais que integraram a formação contínua na avaliação de desempenho docente

		1 RFPS

		3

		



		

		

		Formação contínua que inclui o acompanhamento em sala de aula deve ser integrada na avaliação de desempenho 

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de articular a classificação profissional com a frequência de formação contínua e o seu impacto

		1 RFPS

		

		



		Problemática da inclusão dos alunos com NEE

		Revisão Curricular e NEE

		Escassa evidência da preocupação com as NEE na revisão curricular

		3 RFPS

		13

		28



		

		

		Existência de uma orientação geral para a educação inclusiva, mas não operacionalizada

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de complementar a actual revisão curricular com a abordagem às NEE

		1 RFPS

		

		



		

		

		Inserção da problemática da diferença na abordagem por competências

		1 RFPS

		

		



		

		

		Necessidade de focar melhor a orientação para as NEE na revisão curricular em curso

		3 RFPS

		

		



		

		

		Não prevista a laboração do Plano de Formação Contínua de professores




		2 RURC

		

		



		

		

		Necessidade dos Técnicos das Instituições Formadoras, envolvidos no Projecto de Revisão Curricular, comunicar aos seus Dirigentes as necessidades de Formação

		1 RURC

		

		



		

		

		Necessidade de adaptações curriculares para o ES

		1 RURC

		

		



		

		Criação do Professor de educação especial

		Necessidade de sensibilização do Professor do Ensino Regular




		1 RURC




		6

		



		

		

		Existência da figura do prof. de apoio na Lei de Bases

		1 RFPS

		

		



		

		

		Falta de regulamentação da lei no que respeita ao apoio da ed. Especial

		1RFPS

		

		



		

		

		Existência de situações de apoio aos alunos com NEE, nomeadamente os surdos

		1 RFPS

		

		



		

		

		Existência de situações informais de apoio em sala de aula a a alunos com dificuldades 

		1 RFPS

		

		



		

		

		Reforço dos Gabinetes de Orientação Escolar e vocacional das Escolas Secundárias com Técnicos especializados

		1 RURC

		

		



		

		Formação para resposta às NEE




		· Necessidade de fazer complementos de formação para especialização no apoio às NEE

		1 RFPS

		4

		



		

		

		Defende a aposta na formação contínua dos professores

		· 1 RURC

		· 

		· 



		

		

		Importância do Mestrado em Educação Especial para a formação de professores de apoio em Educação Especial

		1 RFPS

		

		



		

		

		Abertura do Ministério à criação da figura do professor de apoio de Educação Especial

		1 RFPS

		

		



		

		Criação de Salas de Recurso pelo MEES




		Existência na Praia, Mindelo e Sal

		1RURC

		5

		



		

		

		Previsão do alargamento do Projecto a outras Ilhas 

		1 RURC

		

		



		

		

		Destinadas aos alunos do EBI

		1 RURC

		

		



		

		

		Poderão vir a ser alargadas aos alunos do ES

		1 RURC

		

		



		

		

		Necessidade do encaminhamento dos alunos com NEE para as Salas de Recurso pelos Professores do Ensino Regular

		1 RURC

		

		





Como se pode constatar no quadro 32, as 84 unidades de registo foram organizadas em 5 categorias e 18 subcategorias. 


O último tema - Problemática da inclusão dos alunos com NEE – apresenta o maior número de unidades de registo (28 das 84), seguido do 1º tema – Planeamento nacional da formação contínua de professores (20 UR).


Na 1ª categoria destaca-se a subcategoria “necessidade de definição de um plano geral de formação contínua. Várias razões justificam essa medida, segundo as entrevistadas: 


Primeiro, o facto de se prever o “alargamento da escolaridade obrigatória” (RFPS) e a “reconversão e reorientação de profissionais” (RFPS);


Segundo, não se pode continuar a abrir cursos seguindo orientações do ME com base apenas nas “necessidades das escolas e dados do GEP” (RURC).


Terceiro, reconhecimento pelas entrevistadas da necessidade da criação de um Órgão/Gabinete responsável pela formação de professores (3 indicadores). 


Quarto, porque apesar da existência de alguns estudos sobre a formação de professores, nomeadamente o (…) “levantamento de necessidade de formação realizado pelo GEP/ME (3 UR) ”, não existe um plano geral de formação de professores (4UR).

A 2ª categoria refere-se ao papel da universidade na formação de professores. Segundo as nossas entrevistadas, existe uma relação entre as duas instituições manifestada também na “expectativa do ME no que refere ao papel das Universidades na formação inicial dos professores” (RFPS) e na “possibilidade de envolvê-las em projectos de reconversão e orientação de profissionais” (RFPS). Mas RFPS defende a necessidade de o Ministério definir a formação de professores por disciplinas específicas. RFPS se refere à “leccionação de alguns cursos de formação contínua, a pedido do Ministério, no âmbito de Revisão Curricular (ex: História e Geografia de Cabo Verde, no 1º Ciclo) ” e das dificuldades que têm encontrado no decorrer desses cursos.


Revela também a inexistência de “articulação entre o ME e as universidades quando, por exemplo, há “falta integração de conhecimentos de diferentes disciplinas” ou quando a universidade forma professores não de acordo com as necessidades e transformações do contexto. Daqui se deduz a necessidade da envolvência da universidade em todos os processos de formação inicial e contínua de professores (6 UR).


Na 3ª categoria, essencialmente organizada com indicadores de RFPS, são indicadas as perspectivas para a formação de professores pelas universidades, nomeadamente pela Uni-CV: “Manutenção da componente científica (1 UR),“Fortalecimento da componente pedagógica “ (2 UR) ”,“Formação de nível superior para todos os professores” (6 UR); e “Apoio à revisão curricular do ES” (5 UR). A formação de nível superior para todos os professores é justificada pela “transformação do Instituto Pedagógico numa Escola Superior de Educação e Artes” e portanto “a inserção da formação de professores do Ensino Básico na universidade” (REFS). A criação desta escola irá criar condições para a formação de outros profissionais ligados à educação, nomeadamente directores de escolas e inspectores. O apoio à revisão curricular já é evidente e se resume nomeadamente à assistência técnica, aconselhamento, orientação científica e validação cientifico-pedagógica. 

A categoria 4 acaba por resumir o papel do Ministério de Educação na formação de professores, do ponto de vista das nossas entrevistadas:


1º – “ Definição de prioridades e orientações” (portanto, o ME não forma professores, dá orientações às entidades formadoras);


2º - “Criação de um sistema de creditação da formação contínua” manifestada por alguns indicadores, tais como: “Necessidade de impacto da formação contínua na carreira do professor” (RFPS) e “Dificuldades de motivação dos professores para a formação contínua” (RFPS/RURC).


3º- “Integração da formação contínua na avaliação do desempenho” do professor. Uma das entrevistadas se referiu a experiências desenvolvidas com Instituições Internacionais com os professores do EBI na Ilha do Fogo, que poderá servir de base para a uma experiência num âmbito mais alargado.


A 5ª e última categoria, que mereceu maior explicitação das entrevistadas, refere-se, como dissemos anteriormente, à “problemática da inclusão dos alunos com NEE” (33,3 % do total UR). A 1ª subcategoria contém quase 50% dos indicadores da categoria. Ela refere-se à Revisão Curricular. Apesar da “existência de uma orientação geral para a educação inclusiva” (RFPS), ela “não está operacionalizada” (RFPS), aliás é a mesma entrevistada a reconhecer a “escassa evidência da preocupação com as NEE na revisão Curricular” (3 indicadores), portanto existindo neste momento a “necessidade de complementar a actual revisão curricular com a abordagem às NEE” (RFPS). RURC afirma que “não está prevista a elaboração de um plano de formação contínua de professores” no âmbito do projecto de revisão curricular e delega aos “técnicos das Instituições formadoras”, envolvidos neste projecto, o papel de “ comunicar aos seus dirigentes as necessidades de formação”. Reconhece a “necessidade de adaptações curriculares para o ES”.


Quanto à criação do Professor de Educação Especial (6 UR): reconhece-se a “existência da figura do professor de apoio nas leis de bases do Sistema Educativo” e de “situações informais de apoio aos alunos com dificuldades” (nomeadamente alunos com problemas de visão, audição e de aprendizagem). No entanto, as entrevistadas recomendam: há “necessidade de sensibilização do professor do ensino regular” (RURC), da “regulamentação da lei no que respeita ao apoio da educação especial” (RFPS) e do “reforço dos Gabinetes de orientação escolar e vocacional das escolas secundárias com técnicos especializados”.


Quando as entrevistadas referem-se à formação para dar resposta às NEE (3ª subcategoria) do último tema, destacam a necessidade de se fazer complementos de formação para especialização no apoio às NEE e dão importância ao mestrado de Educação Especial (resultante da parceria Uni-CV e ESELX) para a formação de professores de apoio à Educação Especial. Na última Subcategoria, criada essencialmente por indicadores retirados do discurso da RURC, dá informações sobre a criação de salas de recurso na Praia, Mindelo e Sal, destinadas aos alunos do EBI, cujo alargamento está previsto para outras ilhas e para o ES. RURC alerta para a “necessidade do encaminhamento dos alunos com NEE para as salas de recurso pelos professores do ensino regular”, o que pressupõe, a nosso ver, que o professor de ensino regular deverá ter uma formação, mesmo que básica, para que possa identificar esses alunos com NEE na sua sala de aula. 

4.4- Relação entre os resultados da análise de conteúdo das entrevistas aos professores e aos responsáveis da educação e formação dos professores do ES


Do cruzamento dos resultados, surgem do nosso ponto de vista 3 questões “quentes”, sobre as quais é necessário reflectir:


1ª Questão: Inexistência do Plano Nacional de Formação


Muitos foram os indicadores que evidenciaram esta questão, que tem ganhado contornos graves porque:


- As Instituições formadoras recebem apenas algumas orientações do MEES, sem por exemplo, a definição do número de vagas (RFPS); O Plano deverá dar todas as orientações necessárias para a preparação, realização e acompanhamento pós-formação.


- O indivíduo formado não percepciona a repercussão da formação que fez na sua vida pessoal, profissional e social, o que pode gerar o mal-estar docente e as suas consequências; o investimento feito pelo professor não é alvo de valorização, em termos de carreira por não existir creditação da formação nem cabimento orçamental (exemplo: mais de duzentos professores do ensino técnico formados a aguardar reclassificação).


Por isso, recomenda-se que a nível do MEES se crie um Órgão/Gabinete responsável pela formação de professores do ES, que agilize, dentre outros aspectos, a definição de prioridades e orientações para a formação, elabore e traga à discussão o sistema de creditação e a integração da formação contínua na avaliação do desempenho do professor.


2ª Questão: Deficiente articulação MEES e as entidades formadoras


É necessária uma clara definição de papéis. Não é pelo facto de docentes das Universidades, nomeadamente da Uni-CV, estarem envolvidos na preparação da Revisão Curricular, que deverão ser o veículo transmissor das necessidades de formação aos seus superiores hierárquicos. É necessário que as entidades formadoras estejam envolvidas no processo e por dentro das necessidades e transformações do contexto socioeducativo, de modo a planificarem as diversas modalidades de formação a curto e médio prazos. 


- Constata-se que existe “uma orientação geral sobre a educação inclusiva (RFPS), criaram-se Salas de Recurso” (RURC) e que existe abertura do MEES para a criação da figura de professor de Educação Especial (RFPS). Os professores entrevistados concordam, de um modo geral, com a inclusão de alunos com NEE mas reconhecem as suas dificuldades em lidar com a situação, agravada pela acentuada diversidade de alunos que têm chegado ao ES, após o alargamento da escolaridade obrigatória para 6 anos.


- No âmbito da Revisão Curricular “não está prevista a elaboração do Plano de formação contínua de professores” (RURC). Os Técnicos do GEP do MEES dizem “aguardamos indicações acerca da nova conjuntura educacional que teve início com a Revisão Curricular”. “O Ministério deve estabelecer as necessidades do sistema ao nível da formação de professores” (RFPS). Haverá um vazio de papéis em termos de planificação da formação de professores?


Em relação à educação especial constata-se: “escassa evidência da preocupação com as NEE na Revisão Curricular”  e “necessidade de focar melhor a orientação para as NEE na Revisão Curricular em curso” (RFPS).  


3ª Questão: Relação MEES e Professores do ES 

- A resposta a algumas tarefas previstas para os professores, no âmbito da Educação especial, nomeadamente, “adaptações curriculares” e “encaminhamento dos alunos com NEE para as Salas de Recurso” só será possível com “a aposta na formação contínua dos professores” (RURC).

-Como conseguir motivar os professores do ES que aguardam progressões, promoções e reclassificações? A adesão às ofertas formativas, segundo os entrevistados, está condicionada (19 UR) pela personalidade do professor, pelas estratégias de comunicação com o professor e pela resolução de problemas existentes na classe docente. 


Nas conclusões do estudo, deixaremos algumas pistas que, a nosso ver, poderão contribuir para a melhoria do desempenho dos professores do ES em Cabo Verde.

CAPÍTULO V− CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  


“ O conhecimento do real é uma luz que projecta sempre algures algumas sombras” (Bachelard, 1996, cit. in Teixeira, 2004: 120).    


A realização deste estudo possibilitou a identificação das necessidades de formação contínua percepcionadas pelos professores do Ensino Secundário para dar resposta aos alunos com NEE nas escolas Inclusivas em Cabo Verde.


Permitiu ainda saber que existem constrangimentos decorrentes da inexistência de um Órgão/Gabinete responsável pela formação em geral de professores do ES no País.


Em termos genéricos, concluiu-se que os entrevistados concordam com a inclusão de alunos com NEE e com a formação de todos os agentes educativos envolvidos no processo de inclusão.


A - Quanto as preocupações dos entrevistados, em relação à inclusão dos alunos com NEE, conclui-se que:


- As preocupações estão associadas à heterogeneidade das turmas (diferentes comportamentos, ritmos de aprendizagem, valores, atitudes e problemas que os alunos apresentam no dia-a-dia);


- Há necessidade de criação de condições básicas para a facilitação da inclusão na família e na escola, nomeadamente a formação do professor, cujo papel é decisivo neste processo;


- É preciso dar melhor enfoque à inclusão na Revisão Curricular;


B – Quanto aos principais problemas que os professores experimentam quando leccionam em turmas inclusivas, concluiu-se que:


- Estão associados à falta de formação do professor para lidar com a diversidade da turma em geral, e com os que têm NEE em particular; 


- A actual gestão e organização das turmas e a falta de preparação para identificar estratégias para potencializar os pontos fortes dos alunos, cria constrangimentos, na maior parte das vezes, resolvidos pelo próprio professor ou com o apoio dos colegas e da Direcção da Escola.


- As famílias não têm colaborado, como os entrevistados esperavam e desejavam, na resolução das dificuldades (não tendo os entrevistados explicitado as razões); sem deixar de reconhecer que as características intrínsecas (da personalidade) do próprio professor e das condições em que trabalha, esta ausência de apoio das famílias pode também estar na origem dos problemas percepcionados nas turmas inclusivas.


- O professor de Educação Especial é uma “mais-valia” pois acredita-se que está melhor preparado para encontrar respostas para as dificuldades inerentes às turmas inclusivas.


C – Quanto às carências formativas explicitadas pelos entrevistados, relativamente à inclusão de alunos com NEE, concluiu-se que:


- Não estão directamente relacionados com o défice na preparação cientifico-pedagógica, mas sobretudo com a falta de estratégias para conseguir estabelecer o relacionamento necessário com os alunos, para que o professor possa conduzir bem as suas aulas, tendo o controlo disciplinar da turma. Reconhecem que precisam de estratégias para “realizar aulas específicas” e “não ter preconceito em relação ao aluno com NEE ”.


D - Quanto aos desejos dos entrevistados relativamente à formação para a inclusão, concluiu-se que:


- A formação deverá realizar-se preferencialmente nas férias, entre os períodos lectivos, ter duração média (um mês a dois anos), ocorrer no País (de preferência, na Escola) e ser orientada por um formador “sábio e experiente”, o que permitirá que os formandos (de preferência, todos os professores) aprofundem os seus conhecimentos e melhorem o seu desempenho profissional. Não tendo o domínio da área das Necessidades Educativas Especiais, praticamente não se referiram às temáticas (1 entrevistado apontou o Braille e a Língua Gestual); 


- Os processos para a organização da formação deverão ser mais adequados às necessidades dos formandos. A entidade formadora terá que inventariar e reflectir sobre os aspectos intrínsecos e extrínsecos que criam constrangimentos ao professor e negociar com o ME as modalidades de compensação que passa, primeiramente, pela melhoria das condições de trabalho. 


- A falta de repercussão da formação na vida pessoal, profissional e social do professor, tem criado constrangimentos e ela é consequência na inexistência de um Plano Nacional de Formação, de um sistema de creditação da formação contínua e da sua integração na avaliação do desempenho do professor.


- Há constrangimentos resultantes da deficiente articulação do ME e entidades formadoras, nomeadamente no envolvimento destas últimas, no processo de identificação das necessidades e transformações decorrentes das mudanças no Sistema Educativo.


Em suma, segundo os entrevistados, a actual formação de professores não dá resposta às reais necessidades da escola inclusiva porque as novas competências exigidas ao professor centram-se essencialmente no domínio pedagógico, isto é, no domínio de estratégias e técnicas, aliadas à formação específica na área de educação especial, não ministradas ainda pelas Entidades Formadoras dos Professores do ES no País. No estudo, foi reconhecida a existência de competências intrínsecas ao próprio professor (como por exemplo o ser paciente, criativo, atento à diversidade e aberto à formação), mas também o contributo positivo da formação contínua no desenvolvimento pessoal e profissional do professor. Aliás, as tarefas previstas para os professores, no âmbito da Escola Inclusiva, nomeadamente a colaboração na identificação e no encaminhamento dos alunos para as Salas de Recurso, a realização de adaptações curriculares, etc., exigem a formação contínua do professor.


No entanto, este estudo revela que apenas “fazer a formação” não basta para que haja o sucesso que se espera, isto é, o contributo da formação contínua do professor Cabo-verdiano está actualmente condicionado por factores intrínsecos (por exemplo, a forma como o professor se sente na sociedade e suas reais necessidades de formação) e extrínsecos (referentes às condições/estratégias de formação a serem utilizadas e ao acompanhamento do professor pós-formação). Por isso, se por um lado nenhum dos entrevistados se mostrou indisponível para participar na formação, por outro, revelaram alguma reserva quanto à sua adesão à mesma.


Portanto, quanto à adesão do professor à formação, concluiu-se que ela está condicionada a aspectos de ordem pessoal (personalidade do professor), relacional (estratégias de comunicação da entidade formadora e ME com o professor) e profissional (resolução dos problemas existentes na classe).


Com base nas conclusões obtidas neste estudo, parece-nos pertinente apontar algumas pistas que, de alguma forma, possam contribuir para melhorar a formação do professor do ensino secundário em Cabo Verde.


A primeira relaciona-se com os factores contextuais, mais propriamente com a forma como os professores têm investido na sua formação em Cabo Verde.


Como se referiu no enquadramento teórico, existem Princípios que devem ser respeitados na concepção dos cursos (que é a modalidade que parece ser a mais utilizada em Cabo Verde para formar professores do ES). O respeito pelo 1º Princípio aconselha a conceber a formação como um processo “continum” (Marcelo-Garcia, 1999). Não tem sido esta a prática. 


Recomenda-se que o Governo/ME e as entidades formadoras criem as condições para que passem a ser respeitados os Princípios subjacentes à Formação do Professor, a começar pela definição das políticas de formação do professor, a criação de um Órgão responsável pela gestão dos processos formativos, passando pela discussão de estratégias para resolver os problemas da classe e para motivar os docentes a aderir às ofertas formativas.


A segunda relaciona-se com a criação de condições para respeitar as preferências dos professores, principalmente os processos mais adequados para a organização da formação para a inclusão. Se por um lado, todos reconhecem a importância da formação contínua, é necessário também respeitar o percurso profissional de cada professor.


Assim, recomenda-se que a formação contínua seja realizada na Escola do professor, no período de férias entre períodos (preferencialmente) e que sejam conhecidas previamente as experiências, motivações e expectativas pessoais e profissionais de cada professor, de forma a orientar a formação no sentido de responder às necessidades formativas específicas e a problemas concretos da prática profissional. 


A terceira relaciona-se com o processo de implementação da “Escola Inclusiva”. O estudo permitiu reconhecer que, mesmo havendo uma orientação geral para a educação inclusiva, “ela não está operacionalizada” ainda nas escolas do ES nem no processo de Revisão Curricular em curso.


Recomenda-se que sejam dadas maior atenção à abordagem das NEE no processo de Revisão Curricular, à criação de condições básicas para a sensibilização da comunidade educativa e da sociedade em geral e à formação de professores especializados nesta área (Educação Especial).


A quarta relaciona-se com a criação de um ambiente próprio para que as escolas iniciem um processo de adesão ao acolhimento de casos de alunos com NEE.


A situação actual em que trabalha o professor (turmas muito heterogéneas) principalmente nos centros urbanos, não é compatível com o que é esperado do professor que trabalha para a inclusão. O ensino condicionado à forma de ser e de estar do aluno e em particular do com NEE implica um conjunto de adaptações na Turma/ Escola.


Recomenda-se que seja reduzido o número de alunos/turma; haja a sensibilização de todos os agentes educativos (alunos, professores, pessoal não docente, pais); e sejam criadas modalidades de compensação do professor que trabalha com os alunos com NEE, nomeadamente a redução da carga horária, a atribuição de uma compensação financeira, bónus em termos de anos de serviço, entre outras.


Foram identificadas algumas limitações neste estudo, as quais se atribuem a diferentes factores. Um deles prende-se com o número de participantes que limita a possibilidade de generalização de resultados. No entanto, como em todos os estudos qualitativos, o facto de se recorrer a um número menor de informantes permitiu uma recolha de dados com mais profundidade e, como vimos, possibilitou a identificação de preocupações, problemas e carências que poderão ajudar na tomada de decisões.


Outro factor é a inexistência de dados fiáveis de alunos com NEE. Ainda não existem em Cabo Verde instrumentos que permitam o recenseamento destes alunos. Existindo, possibilitariam o enriquecimento do estudo, pois impulsionariam a pesquisa sobre a inclusão dos mesmos na escola e principalmente da relação que estabelecem com os seus professores. Estes professores poderiam ser sujeitos participantes neste estudo, aumentando o campo de pesquisa em termos de objectivos a atingir.   


A inexistência de estudos anteriores nas áreas de formação de professores do ES e Educação Especial em Cabo Verde dificultou também a realização deste trabalho. Isto justifica o carácter exploratório do mesmo.


Numa reflexão final sobre os resultados deste estudo, há algumas questões que consideramos pertinentes colocar:


- Estamos actualmente perante o fenómeno do “mal-estar docente” dos professores do ES em Cabo Verde?


- Como conseguir motivar os professores do ES  para a adesão às ofertas formativas?


- Será possível, a curto prazo, criar e implementar um plano de formação contínua de professores que responda, simultaneamente, às necessidades profissionais de cada professor em exercício e às necessidades do sistema educativo?


Estas questões poderão vir a ser objecto de estudos posteriores, contribuindo para o alargamento do conhecimento da problemática das necessidades e dificuldades dos professores no nosso país e do papel que a formação contínua poderá ter na melhoria da qualidade do ensino.
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ANEXOS


ANEXO I- EXEMPLO DE TRANSCRIÇÃO DE UMA ENTREVISTA DE UM PROFESSOR DO ENSINO SECUNDÁRIO


TEMA: Receptividade dos professores à inclusão no ensino secundário

1-Identificação 


1.1 Nº do entrevistado: E1

Sexo: M

Idade: 47


Habilitações académicas: licenciado 


Área de formação: Ciências da Educação – vertente Administração escolar e orientação pedagógica.


Outras formações: bacharel em literaturas portuguesas e africana de expressão portuguesa.


Alguma formação na área da educação especial: não.


Ano de escolaridade que lecciona actualmente: 10º, 11º e 12º ano de escolaridade.


Vínculo profissional: Nomeação definitiva.


Escola em que lecciona: Escola Secundária Cónego Jacinto. Aulas particulares na escola privada Claridade.


2-PREOCUPAÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) FACE Á INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE)


Que noção tem da expressão “diversidade de alunos”?


Na minha perspectiva, são alunos diferentes, vindos de origens diferentes, com atitudes diferentes e com certas características biológicas diferentes. Por exemplo, pode haver alterações congénitas que marcam em muito a diferença entre muitos alunos e constrói esta tal “diversidade de alunos” na turma.


 -Estaria também falar nas condições socioeconómicas…

Também. As condições socioeconómicas podem reflectir a diversidade de alunos numa sala de aula.


Que preocupações tem relativamente a essa diversidade de alunos que hoje chega ao ensino secundário?


É realmente … (pausa) é preocupante, não só ao nível com que trabalho, como também a outros níveis porque existem alunos que deviam ser melhor aproveitados e que nós não aproveitamos porque não temos técnicas apropriadas para lidar com eles. E por causa disso, eles ficam prejudicados. Podiam ser bem aproveitados, numa situação mais bem apropriada, bem estruturada, com um ensino condicionado à sua forma de ser e estar, dependendo das características naturais que eles apresentam.  


-Que significado atribui ao termo “inclusão”?


Inclusão é como “devolver” ao estudante uma certa sociabilidade e habilitação social, senão estaria excluído. Pelo contrário, há exclusão quando não se dá oportunidade ao aluno, ou não se criam as condições para que ele desenvolva as suas competências. Temos de criar as condições para que o aluno possa desenvolver naturalmente. 


- Concorda com a inclusão de alunos com NEE nas turmas ditas regulares?


Não eu … (pausa) quer dizer … é o que acabei de dizer há pouco se uma turma é regular, é homogénea, um aluno que não tenha as mesmas características fica minimamente excluído. E isso acontece, não porque nós promovemos esta exclusão, mas porque ele começa a compreender que não as mesmas capacidades que os colegas e começa a sentir-se excluído. Portanto, se essa turma é regular eu penso que esse estudante não devia lá estar.


-Refira a algumas dificuldades concretas, no âmbito pedagógico, encontradas na sua prática docente. 


Como professor acho devemos ter capacidade e estratégias que nos permitam trabalhar com todos os alunos. Mas, nesse caso de dificuldade, posso dizer-lhe que já tive alunos “meio irregulares”numa sala de aula com deficiências que possam perturbar o rendimento desse aluno. Às vezes temos alunos com problemas de audição, alunos com problemas de visão. E para ele eu tinha que ser especial, as aulas tinham de ser especiais, eu tinha que trabalhar em comunicação, eu tinha que usar métodos diferentes. Como é uma turma regular às vezes torna difícil desenvolver este trabalho específico.

-Como reage geralmente, perante uma situação real de dificuldade, resultante da diversidade:


- Pensa rápido e resolve no momento?


- Adia a resposta e procura ajuda?


- Ignora, porque não prejudica a aula?


- Outro? 


De vez em quando, quando uma situação não é muito preocupante eu penso rápido. Mas quando a situação merece uma reflexão, especial, eu adio, vou reflectir, para ver se encontro um caminho melhor para resolver a situação. Se sentir que não tenho capacidades para tal, eu procuro ajuda, eu ponho o problema a colegas, a pessoas conhecidas, solicitando-os uma solução. Se a solução apresentada for benéfica, eu utilizo as instruções para resolver os problemas do aluno na sala de aula. Eu acho que qualquer professor que se preze, não pode ficar tranquilo, quando tem um, dois ou três estudantes numa sala que ele sabe que não está a render por razões biológicas, naturais. Portanto, é isso…

-Sente dificuldades no trabalho cooperativo com outros agentes educativos, nomeadamente, família, colegas, direcção da escola? Justifique. 


Não. Eu não sinto dificuldades em trabalhar com outros agentes educativos. Entretanto, é muito difícil, neste momento nós termos situações em que estes agentes colaborem connosco. Eu sempre trabalhei no sentido de criar condições necessárias para que a participação deles seja mais colaborativa. Mas infelizmente hoje é um pouco difícil porque a avalanche de número de pais que vai para escola é tão reduzida que nós sentimo-nos também reduzidos nas nossas perspectivas. Quer dizer a gente quer fazer certas coisas, mas não consegue fazer porque são poucos os pais que aparecem. Na maior parte das vezes que faço reunião, a minha turma tem quase quarenta alunos, especificamente trinta e seis alunos mas todas as vezes que faço reuniões com os pais e encarregados de educação, aparecem por volta de dez pais e, muitas vezes, são dos alunos que precisam menos de ajuda ou algum acompanhamento especial.


- Que outros factores condicionam esse trabalho cooperativo para além da contribuição dos pais (por exemplo, de outros colegas a direcção e os próprios alunos)


Eu acho que um dos factores que condicionam esse trabalho é a disponibilidade das pessoas. Muitas vezes a falta de disponibilidade prejudica o nosso trabalho. Porque a gente prepara determinadas coisas e, porque não há disponibilidade de alguns colegas ou mesmo da direcção da escola, ficamos frustrados porque não conseguimos realizar determinadas actividades e actividades que nós achamos de princípio contribuem para a formação do estudante. Outros factores prendem-se com outros materiais que a escola não dispõe que permita diversificar a nossa prática pedagógica, … coisa que eu considero extremamente importante. E por ser assim, às vezes nós sentimo-nos numa situação de espada-parede. Não podemos resolver, não temos condições necessárias, materiais e as colaborações também chegam de forma tardia ou lenta e isso prejudica muito o que nós pretendemos fazer. Para melhoria da nossa prática pedagógica e o trabalho cooperativo. Outra questão que eu gostaria de frisar tem a ver com a interdisciplinaridade, que também é uma forma de trabalho cooperativo entre as disciplinas. Eu sei que um professor vai dar um determinado conteúdo, se nós acertarmos antes de introduzir esse conteúdo com outra disciplina eu sei que o rendimento da turma será maior, porque há questões que o outro professor já referiu, eu ia tomar conhecimento em vez de … porque há alunos que já apreenderam um determinado conteúdo, eu vou repetir, apenas eu vou fazer que ele se torne indisciplinado na turma, impaciente e em vez de se desenvolver mais, ele fica falador, preguiçoso e não trabalha porque ele acha chato repetir a questão.

-Pensa que a existência de um professor com formação especializada em Educação Especial resolveria, pelo menos em parte, as dificuldades você e seus colegas sentem em lidar com as dificuldades que advêm da diversidade na turma?


Eu acho que sim. Portanto se a pessoa tem formação específica na área, ela está mais preparada do que nós, que, às vezes improvisamos. Improvisamos estratégias, improvisamos actividades para tentar ajudar, mas nem sempre alcançamos os objectivos claros para poder ajudar na diversidade. Mas eu estou convencido que pessoa formada na área, com a criatividade que ela também poderá ter de si própria, portanto dentro da sua formação, que uma pessoa tem de trabalhar com a criatividade e originalidade, ela encontrará um conjunto de respostas para poder ajudar na diversidade encontrada numa turma.

3.-Para além das características da personalidade do professor, outras variáveis poderão estar relacionadas com as dificuldades em lidar com a diversidade, nomeadamente, o nível de formação contínua, a percepção que tem do contexto escolar onde está inserido e da sua autonomia profissional. 


- Do seu ponto de vista, que novas competências são exigidas para a prática pedagógica numa escola que se quer mais inclusiva?


Bom, uma das competências - está a referir às competências do professor – uma das competências é realmente se ter o nível de tolerância aceitável, paciência. É preciso que o professor tenha paciência. E, como tinha dito, ele tem que ser criativo. Numa situação dessas, a pessoa não pode trabalhar sem criatividade. As situações são várias. Na sua prática pedagógica ele tem de reinventar, a cada dia, um conjunto de actividades e técnicas que tornem mais sólidas a sua forma de trabalhar.

-Acha que a formação contínua dos professores pode contribuir para o desempenho dos novos papéis que o sistema educativo atribui aos professores? Porquê?


Penso que sim. A formação contínua é uma forma de actualizar o profissional. Ele está em contínua formação, tem a oportunidade de fazer reflexões. Desenvolve-se, portanto, como um professor mais reflexivo do que espontâneo. É preciso que reflictamos para que possamos, na nossa prática pedagógica, reconhecer os nossos possíveis erros e procurar forma de corrigi-los e evitar repeti-los, porque, se persistimos num erro, que fica prejudicado é o aluno. 

 -Está motivado(a) para participar numa formação que permita lidar com as dificuldades decorrentes da inclusão? Porquê?


Sim. Primeiro, porque, quando tenho turmas com alunos desse tipo, fico embaraçado, não sabendo o que fazer. Às vezes, penso que podia dar muito mais ao estudante com NEE e não posso dá-lo, porque não tenho a devida preparação para tal. Eu acho, portanto, que seria uma mais-valia para mim, poder participar de uma formação nesta matéria. Não seria de recusar.

-Mencione o (s) tipo (s) de formação que deseja fazer adquirir essas competências.


Eu gostaria de ter uma formação na qual pudesse adquirir competências necessárias para lidar com as mais diversas situações. 


-Está a falar de uma formação no país ou no estrangeiro?


Acho que devia ser fora, porque assim ganhamos experiências com outros países, outras escolas, outras metodologias de intervenção. Isto permitir-nos-ia trazer experiências que podíamos depois compartilhar com outros profissionais. Aqui não pararíamos também, continuaríamos em formação em exercício, compartilhando o adquirido lá fora com o que se aprende aqui no dia-a-dia. 


-Qual seria o perfil do professor participante nestas formações?


Acho que devia ser uma pessoa formada, já com alguns anos de experiência nesta matéria, pelo menos no contacto com alunos com NEE, e cuja intervenção tenha sido positiva. 


- E do formador?


Uma pessoa com muita experiência, que, de preferência, tenha algum trabalho feito nesta área. E, sendo possível, alguém que tenha trabalhos científicos publicados, para que possa transmitir a sua experiência.

-Que estratégias podem ser utilizadas para mobilizar os docentes para a formação, como forma de melhor responder à diversidade no ensino secundário? Deixe as suas sugestões.


Primeiramente é preciso fazer com que os colegas tenham consciência de que existe essa diversidade. Depois é necessário pô-los a reflectir: será que abona à tua prática pedagógica, não ter uma atenção especial a um determinado grupo de alunos com deficiência? Penso que o colega ficaria conturbado com a situação e tentaria fazer melhor para que houvesse maior aproveitamento desses estudantes. Eu, por exemplo, já tive estudantes cegos. E foi interessante eu ter-me preocupado com eles. Foi gratificante para mim ter trabalhado com esses alunos, ainda mais, porque eles se revelaram entre os melhores alunos da turma na disciplina de Língua Portuguesa. 


-Como é que era o trabalho com esses alunos?


Eu achava que a leitura era impossível para aqueles alunos. “Como vai ler se não vê?” – pensava. Esses alunos, por serem especiais (e são realmente especiais), tinham competências bem especiais e conseguiam acompanhar, desenvolvendo outros sentidos. Eu fazia-lhes então testes orais. Dava-lhes o texto para copiarem em casa ou então gravava textos, dava-lhes. Eles ouviam em casa. Quando a matéria era mais abstracta gravava também os conteúdos mais importantes e, dias depois, em aulas especiais com eles, podia verificar que desenvolviam competências, até mais do que os alunos ditos normais.


- Como é que se pode motivar outros professores a trabalharem com esses alunos?


A primeira coisa é fazer com que eles tenham, realmente, a consciência deste facto. Tendo a consciência do facto, será mais fácil para lidar com essa realidade no dia-a-dia. 

- Acha justo que professores que trabalhem com uma turma na qual haja alunos com NEE especiais requeiram compensações extras?


Sim. É preciso motivá-los com redução de carga horária, por exemplo, além de outras motivações como recreios, espaços de troca de opiniões, enfim, deve-se criá-los condições favoráveis e motivantes. Há ainda outros incentivos. Não sei se o incentivo monetário seria a forma mais adequada. Contudo, se for reivindicada, seria também uma forma de, numa primeira fase, captar algum número de professores interessados.


- Acha que os professores do ensino secundário estão dispostos a abraçar causas como esta?


Eu acho que sim, porque tudo que novo, às vezes, dá-nos um pouco de apetite de experimentar. Se se criar uma escola e um conjunto de directrizes que culminem com a preparação de professores para esse tipo de ensino, a situação pode despertar interesse nos professores. Se o Ministério da Educação fizer uma boa divulgação, uma comunicação adequada da situação, estou convencido, que os professores abraçarão esta causa. 

ANEXO II-SÍNTESE DA ENTREVISTA DA DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA REVISÃO CURRICULAR 


A entrevista à Sra. Coordenadora da Unidade de Revisão Curricular do MEES, nasce da necessidade de clarificar algumas informações sobre a formação (inicial e contínua) dos Professores, recolhidas durante as conversas informais com professores e alguns dirigentes que colaboraram connosco neste estudo. Os objectivos da entrevista foram:

-Conhecer a opinião do Dirigente sobre a existência de um Plano Nacional de Formação de Professores do Ensino Secundário e da necessidade de se elaborar um novo, na sequência da Revisão Curricular;


-Recolher opinião sobre as formas de resolução dos problemas da prática pedagógica decorrentes da inclusão dos alunos com NEE no Ensino secundário e


-Conhecer a opinião do entrevistado sobre a necessidade de formação de professores de Educação Especial.


Eis a Síntese do Registo feito durante a entrevista:


TEMA: Opinião do Dirigente sobre a existência de um Plano Nacional de Formação de Professores do Ensino Secundário


- A Coordenadora da Unidade de Revisão Curricular do MEES confirma a inexistência de um Plano Nacional/Geral de Formação de Professores;


-Revela a existência de um diagnóstico das necessidades feito no ano 2005? 

 - Confirma que a abertura dos Cursos (diga-se, de iniciação) era feita seguindo as orientações do Ministério;


- Referiu que a base das decisões era a solicitação das Escolas Secundárias e dados relacionados com o alargamento da Rede Escolar, sob proposta do GEP do Ministério da Educação e Ensino Superior e da própria DGBES.


TEMA- Opinião do entrevistado sobre a necessidade de se elaborar um Plano de Formação dos Professores do Ensino Secundário 


-Reconhece a importância deste instrumento no Sistema Educativo;


-Revela ter “sempre sugerido à DGEBS a criação de uma unidade para cuidar da formação de Professores e que devia estar em colaboração com as Instituições de Formação de Professores (IP e ex - ISE)” 

TEMA: Opinião sobre as formas de resolução dos problemas da prática pedagógica decorrentes da inclusão dos alunos com NEE no Ensino secundário


Quanto ao facto de se estar à proceder à Revisão Curricular e da necessidade de se elaborar um Plano Geral de Formação de Professores para a Inclusão, referiu:

1º) O MEES está a criar Salas de Recursos (na Praia e no Mindelo), Projecto que será alargado a outras ilhas/concelhos;

2º) Alerta que são destinadas ao Ensino Básico Integrado, mas poderão ser alargadas ao Ensino Secundário, se os alunos com NEE começarem a frequentar este nível de ensino; 

3º) Adverte que para o Ensino Secundário haverá necessidade de se fazer adaptações curriculares.


4º) Deve existir sensibilização dos Professores do Ensino Regular para encaminharem os alunos  para essas Salas, de forma a serem avaliados e apoiados. 


TEMA- Plano Geral de Formação de Professores do ES (inicial e contínua) e a necessidade de formação de Professores de Educação Especial


- Informa que no âmbito da Revisão Curricular não está prevista a elaboração de um Plano de Formação de Professores. 

- Defende a aposta na formação contínua, com Plano estruturado, regulamentado, em que o Professor reconhece que ganhos terá em fazer a formação. 


- Reforça novamente a necessidade da criação de um Gabinete que “cuide disso e faça a ligação com as Instituições próprias para a formação”.

- Defende a criação ou o reforço dos Gabinetes de Orientação Escolar e Vocacional existentes nas Escolas Secundárias, com técnicos especializados que acompanhariam os casos de NEE;

- Espera que os representantes das Instituições de Formação (IP e ex -ISE), que têm participado no Projecto de Revisão Curricular, façam chegar aos seus Dirigentes essas necessidades de formação inicial e contínua. 


ANEXO III - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA UNI-CV 

P – A minha primeira questão vai no sentido de saber se tem conhecimento da existência de um Plano Nacional de Formação de Professores do E.S.


R- Plano Nacional de Formação de Professores do ES… ( Hummm…)

 Sinceramente, eu não sei se existe um Plano Nacional assim… autónomo… de Formação de Professores. O que eu sei que existe é um levantamento feito pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério de Educação sobre essas necessidades e terem feito projecções … era até 2013.


Também o Plano Estratégico de Educação traçou … já agora… como eu disse um … tem objectivos, resultados esperados e vão na linha da Formação de Professores. Um Plano Nacional autónomo, como eu disse, não creio que exista… mas prontos.


P- Como a UNI-CV fez a integração do ISE, como é que vocês organizam a formação dos professores do E.S?

R – Pois… ah (silêncio). Como sabe o Instituto Superior de Educação, no âmbito da Formação inicial de Professores do ES… nalguns casos, eu diria que nalguns casos, foi quase encomenda entre aspas, do Ministério da Educação de algumas disciplinas… por exemplo… bom isso não era formação de Professores, mas Curso por exemplo de Supervisão Pedagógica sei que foi uma encomenda do … do… Curso de Gestão da Educação e Planeamento. 

Outros Cursos que tem a ver mais com Curso de formação de Professores, é consoante as necessidades. Mas eu não creio que haja uma indicação do Ministério da Educação, em termos numéricos, quantitativos. Eles dizem há necessidade de professores em áreas x, y e z e diziam à Instituição, digamos assim, formava-se esses professores e na realidade tornava-se em Cursos Regulares, quer dizer, todos os anos praticamente fazia novas entradas dos Cursos Regulares que era para formar professores das disciplinas científicas, não exactamente aquelas que estão no Plano de Estudo. O que é que eu quero dizer? Se o Plano de Estudos dizia/ havia a disciplina de Homem e Ambiente, que é suposto haver um perfil misto de Ciências Naturais e Geografia, no ISE e depois na UNI-CV, essa ideia de integração não passou.


Faço saber que a formação é por área científica, já mais estanque. E aquelas conhecidas tradicionalmente Matemática, Física, Geografia, História, está a trazer outra vez um questionamento… não sei se sabe, neste momento, estou a fazer um parêntese, mas posso voltar a isso, a Universidade de Cabo Verde está a prestar um serviço à DGEBS de Formação contínua de Professores, que são os pré-experimentadores dos novos Programas do 1º ciclo do Ensino Secundário, isso no âmbito da Revisão Curricular, que está em curso já há uns três anos… uma das disciplinas é História e Geografia de CV,  no 1º ciclo.


P – Já está a decorrer?


R – A pré-experimentação está a decorrer e os colegas…


P – E a formação?


R – Sim. A formação também está a decorrer. E os colegas… Uma das formadoras é da área de História, e tem ouvido sistematicamente aquela mesma crítica: quem é de História não consegue leccionar as componentes de Geografia, precisamente porque não temos Cursos em que haja essa integração de áreas de forma forte e os que são de Geografia… que são suposto dar… vão dizer “não, nós não  sentimos à vontade nos programas de História; segundo a professora disse, é muito mais História do que Geografia. Portanto, não havendo, pode ser que o Ministério de Educação venha a ter claramente um Plano a dizer, nós precisamos… Ele vai ter que fazer… Quem faz isso é o Ministério de Educação.


Não é a Universidade de Cabo Verde. A Universidade de Cabo Verde é uma entidade prestadora de Serviço de Formação como várias outras podem ser. É diferente pelo facto de ser uma universidade pública, portanto haver maior afinidade e a visão que tem da relação que deve ter com os outros subsistemas do Ensino pode ser diferente de uma Universidade privada. Mas como ia dizer… será necessário realmente traçar o Plano visto que há ideia do alargamento da escolaridade para oito (8) anos, portanto vão ter que prever os professores para dar corpo a essa política. Ideia de introduzir línguas estrangeiras, pelo menos duas, no Ensino Básico… portanto tem de se fazer alguma alteração e haverá que ter um Plano para formar Professores para também…


Formar, fazer formação inicial, mas considero que deve ser muito de reconversão profissional e reorientação. Quer dizer, alguns professores, algumas disciplinas podem ser, desculpa a expressão que vou dizer, reformatados, que na realidade é uma reconversão…


P- Mas senti na entrevista que fiz aos professores que sobretudo agora, eles dizem “agora é Uni-CV, a formação de Professores está de lado”. A mesma sensação é sentida pelos ex - Coordenadores dos Cursos e Departamento do ex - ISE. Em conversa com a Dra…., da Unidade de Revisão Curricular, eu perguntei se na sequência da Revisão Curricular se ia haver uma proposta de Plano de Formação. Ela mostrou-me que há Institutos Formadores que estão neste Processo de Revisão Curricular. Que não é papel da Unidade de Revisão Curricular e que ela espera que as pessoas que já fazem parte e que são representantes das Instituições Formadoras, que tenham estado a passar este recado às instituições formadoras. Eu senti que indirectamente está-se a pensar que a Uni-CV já estará a preparar alguns Cursos neste sentido.


R – Sim… é …é…Acho que é necessário clarificar a coisa. Realmente há esta expectativa por parte do Ministério de Educação que a Uni-CV venha a ter cursos de formação Inicial… mas eu continuo a defender que eu não acho que seja a formação inicial que irá permitir chegar a essa quantidade e essa qualidade que se espera, tendo em conta as novidades introduzidas. Sabe, nós por ano, não conseguimos formar mais que 01 (uma) turma ou seja, mais ou menos trinta e … portanto é manifestamente insuficiente para abranger o todo nacional.


Iria passar por Projectos mais concretos de reconversão profissional, portanto pessoas dentro da História que pudessem ter um Complemento, por exemplo, complemento, Ok?


Em Geografia, para poderem… ou vice-versa, professores de Geografia com Complemento em História. Mas é uma questão que… que… não é, volto a repetir, não é a Universidade de Cabo Verde a …


P – Quem seria a entidade que … 


R – Quem decide é a entidade que necessita desses recursos. E quem necessita é o Ministério de Educação, a DGEBS.


P – Seria quem, o GEP?


R – Exactamente o GEP, a DGEBS que tutela… Há uma nova Orgânica que ainda não percebi muito bem as coisas como é que estão, mas eu sei que há uma nova Orgânica e nós, a Universidade de Cabo Verde poderia colaborar sim na definição deste Plano. Mas não é o facto de o Ministério de Educação estar a … - ainda está em fase de experimentação – introduzir uma Revisão Curricular, que é condição suficiente para haver já uma mudança a nível da Universidade de Cabo Verde. Há discussões a fazer, há questões políticas que devem ser discutidas. É evidente que a Universidade de Cabo Verde não pode continuar, não deveria continuar a formar professores sem ter em conta este contexto e estas transformações que estão a ocorrer.


P – E neste momento, em termos de Cursos de iniciação para professores
, quantos estarão neste momento e em que áreas?


R – Eu devo dizer que é a questão que eu estou a discutir com a DGEBS as áreas científicas vão continuar a existir Matemática, Física… normalmente… as nossas formações! … E a DGEBS, já sabe, concorda com isso, as pessoas têm que ter uma base científica sólida e ter então a componente pedagógica. 


Antes nós integrávamos ao mesmo tempo, mas estamos a fazer a experiência de essa componente pedagógica integrada a posteriori. A questão que se coloca daí, nas disciplinas tradicionais não há problemas. A questão que se coloca é quando são essas disciplinas novas. As expressões – Educação Artística, disse que nós não temos condições na Universidade de Cabo Verde para desenvolver formação de Professores Formação Inicial de professores para Educação Artística no Ensino Secundário. Eu penso que esse caso se resolverá, se calhar a breve trecho, porque estamos associados ao Instituto Pedagógico que tem essa experiência de leccionação para o Ensino Básico e com essa experiência poderemos, digamos assim, vir a introduzir na Universidade de CV o Instituto Pedagógico. Se tudo correr bem virá a integrar e deixará de existir como tal e será Escola de Educação e Artes, essa componente já estará salvaguardada.


P – E formará professores do Ensino Secundário?


R – Qualquer. Qualquer nível. A ideia é que forme qualquer nível. Seja o Básico seja o Pré-Escolar, seja o Secundário.


P - Há quem tenha falado da Escola Superior de Educação que é uma previsão da Uni-CV, mas no Documento que foi levado para a Conferência Internacional de Educação em 2004, eles já estavam a prever um super-avit na maioria das disciplinas, com excepção para o Direito, Físico-Química e Psicologia. Mas eles puseram no Relatório que esses quadros podem ser recrutados da Sociedade Civil.


Havendo portanto essa previsão de excesso de professores, mesmo assim há essa ideia de se criar a Escola Superior de Educação?


R – Penso que sim, porque a Escola de Educação e Artes… formação inicial de Professores, ela irá continuar … não tínhamos dúvidas… Sobretudo agora que estamos neste processo de alargamento da escolaridade… 


 Sabe, mesmo que haja excedente… mas sabe que nós temos mobilidade relativamente grande dos docentes, há concelhos em que isso não é tão evidente. S. Vicente deve estar relativamente estável mas não comparo com Fogo, por exemplo. Há um movimento devido à emigração, há um movimento natural de pessoas… falecem… etc… etc. … Adoecem, há um movimento da reforma … portanto, dizer que uma Escola de Educação não fará sentido porque … não é … não creio que tenha cabimento. Para além disso, a Escola de Educação não se restringe, no meu entendimento, não se restringiria à formação inicial de professores. Há um oceano, não vou dizer mar porque seria pouco, mas há um oceano de oportunidades a nível da formação contínua. Pode ser … é um investimento… cada vez vamos ter … não sei se a Zézinha tem… (como eu estou agora a articular o Ensino Secundário) … quantidade de iniciativas de formação contínua, de necessidades, etc., etc.,. Mas é, é enorme… realmente enorme. E há os outros profissionais de educação, quer dizer, da área da Inspecção, Supervisão, do Planeamento, de Gestão… não há uma formação (houve) para Directores de Escolas. No entanto, será necessário porque vamos ter novos modelos de escola, de escolas integradas Básicas e Secundárias… Portanto.


P – Mas como é que surgem essas formações contínuas? Há um Plano ou surgem das necessidades?


R- Não… essa é pior… mas vamos tentar mudar isso. Eu estava a responder à questão do Plano, quem deve de facto fazer o Plano de Formação, das necessidades de formação e dizer… porque o Ministério de Educação não forma…. Ele sabe quais são as necessidades, sabe quais são as orientações, portanto ele é que deve dar essas orientações e as diferentes Instituições de Formação então vão, digamos assim, orientar-se para responder a essas diferentes necessidades. Na formação contínua, não há! Ainda ontem estava a falar com a Sra. Directora Geral e é uma das maiores preocupações porque já vimos que a formação contínua é um mercado, um mercado no verdadeiro sentido, no sentido económico, e é um mercado rentável. Então o que é que se tem notado? É que na ausência de um Plano Nacional, Regional, Concelhio de formação contínua, que responda às necessidades, então têm Projectos diversos certificados (?) que estão a fazer formação contínua. Alguns a colmatar realmente as necessidades existentes, outros criando necessidades de coisas que, se calhar, não é aquela prioridade do momento. E ainda como eu dizia, ontem eu falava com a Directora e disse: Não! Cabe ao Ministério de Educação, eles agora têm claramente competência de dizer que o Plano é esse! As nossas necessidades, os nossos resultados são esses. Tudo o que for oferta de propostas, devem enquadrar-se … se querem fazer nas escolas públicas e mesmo nas escolas privadas.

Mas é um desafio! Vamos ver como é que vamos…


P – Eu acredito, em relação à Revisão Curricular sim… mas se calhar no âmbito da Revisão Curricular também se está a pensar em como responder aos desafios da inclusão de alunos c/ NEE. No caso da Uni-CV, já disse que a Uni-CV colabora mas não é a instituição que vai dar indicações. Mas concretamente, neste âmbito, qual tem sido o papel da Uni-CV?


R – Eu tenho… portanto, nós colaboramos, mas nós podemos prestar assistência técnica, dar aconselhamento, a orientação científico - pedagógica dos Programas está a cargo da Universidade da CV. Quem está a conceber os Programas são os professores do Ensino Secundário mas estão a ser orientados, com todas as dificuldades que nós temos… A validação também cientifico - pedagógica é feita pela Universidade de CV, mas terá também uma outra validação, acho que externa. Em termos de abordagem das NEE… (suspira). Não sei! Para mim não está tão evidente assim! Eu devo confessar… a não ser… (silencio) está-se a trabalhar (e foca esse tema) e que terá e tem ligações é certo com a problemática das NEE é uma pedagogia de integração e na abordagem por competências. E olha, centrando na abordagem por competência vai ver que pode-se aceitar que haja ritmos diferentes de aprendizagem e que haja sobretudo situações diversas, devidamente construídas em que o estudante pode demonstrar as suas competências. Essa abordagem por competência, a pedagogia da integração, ela é muito conhecida por servir de ... Por apoiar mais os alunos que estão numa situação de insucesso e que necessitam de remediação. A formação contínua que está a decorrer actualmente não tem qualquer aspecto a ver com a problemática das NEE. Penso que será algo a fazer de forma complementar. Actualmente os Programas, não conheço todos… mas não, não está explícito... É claro que têm como… as orientações… a educação inclusiva, etc., etc. Atender sobretudo as aprendizagens mas metodologias, actividades especificas para ...


P – Nas entrevistas que eu fiz aos professores senti que existe uma sensibilidade, existe uma abertura para participar nas formações contínuas. Mas há preocupações que vêm ao de cima, nomeadamente a questão das Progressões, Promoções, mas também a própria Directora do Ensino Técnico afirmou que não havendo um Plano de Formação de Professores, não se prevê a reclassificação de professores, que é algo que eles têm direito e há muita gente que depois de fazer a formação mesmo de completar a licenciatura ou o mestrado, depois ficam sem o devido enquadramento. Então a preocupação que fica é: provavelmente nós teremos que fazer Formação neste âmbito da inclusão. Como é que poderemos resolver esta questão da …- não havendo um Plano - como é que poderemos resolver esta questão da motivação dos professores…

R – Esta é daquelas perguntas que todos nós colocamos. Eu, em particular, que estou a coordenar o projecto eduling com países, muitos países, para além de Cabo Verde, países europeus e também africanos (S. Tomé, Moçambique) e essa é sempre a mesma questão. Não havendo um sistema nacional, creditado, de formação contínua, como chegar à motivação de professor… quer dizer que eles, para além de daquilo que eles vão perceber como sendo melhoria das capacidades pessoais e individuais, o que é que isso trará em termos de benefícios, outros, que melhora a actuação em sala de aula. Nós temos estado a discutir com a DGBES e acho que o Sr. Secretário de Estado também vai estar envolvido nessas reflexões, da criação de um Sistema de Formação Contínua. Portanto, com a criação de um sistema de Formação Contínua haverá Plano, haverá... os instrumentos todos, vai ter que estar acompanhado de um Regulamentação de algo que... aspectos que já existem em Leis Gerais … porque a Formação Contínua… que isso deve ter impacto na carreira docente, isso tudo já está dito. Não está dito é como fazer... Mas nós… Há dias eu fiz uma proposta... uma formação entre 25 a 30 horas, mínimo 25, ousadamente disse que daria um crédito numa formação na área de educação na Universidade de Cabo Verde. Disse ousadamente, porque isso para a carreira do docente não quer dizer absolutamente nada. Mas eu sei que houve experiências no âmbito do GTZ e do projecto de Formação contínua de professores... Projecto com GTZ, Alemanha, também com a cooperação Austríaca, EBIS, do Ensino Básico e que as acções de formação, a participação nas acções de formação, depois observação de aulas na sequência dessas acções de formação davam elementos informativos para Gestores das Escolas e consoante esses elementos informativos podia-se fazer proposta de progressão ou não dos... Eles fizeram essa experiência no Fogo, portanto, em vez de se fazer a avaliação anual, avaliação do desempenho, portanto era isso entraria na avaliação do desempenho.


Portanto a estratégia que foi utilizada era enquadrar na avaliação do desempenho... Faziam avaliação trimestral. Sabes que a avaliação do desempenho mínimo é de Bom, pois, como é que eu faço a diferença? Então... essa diferença poderá ser feita com o ter participado nas formações. Depois de ter visto que houve alguma mudança, alguma melhoria em sala de aula e essas informações que eles contabilizam num sistema de pontuações e que eles inventaram lá porque aqui, legalmente (ri-se) não era possível mas prontos...


P – Se não está pensado ainda, em termos de formação, a questão da inclusão, da Escola Inclusiva e se calhar nem se pensou ainda na questão do Professor de Educação Especial que para alguns professores ajudaria imenso a resolver problemas de lidar com a “diversidade”... Já se pensou nisso? 


R – Não. Já se pensou. Aliás, está na Lei de Base há muito. Só não tem sido realmente operacionalizado enquanto formação formal, inicial, complementar. O que se tem feito é mais formação contínua e é o grupo de Educação Especial da DGEBS… e formalmente e informalmente porque, como sabe, no Ensino Básico existe o professor de apoio e a ideia do professor de apoio... Não existe legalmente… mas na prática e de forma empírica, eles estão a utilizar isso e utilizam professores que, nalguns casos, não sei se conhece a experiência que existe em Achada de Santo António… pois…, eu vi há dias para os surdos.


P – Na Sala de Recursos?


R – Sim, na Sala de Recursos mas essa experiência, antes de chegar lá, eram professores que apoiavam e estavam dentro da sala de aula junto com o professor da turma, não é? Informalmente isso existe. Há alguns casos em experiência desse tipo ... 

O que se pretende com o mestrado, e isso agora vou voltar atrás, é precisamente criar uma capacidade para que a Universidade de Cabo Verde venha, e penso que há anuência do Ministério de Educação...eles estão de acordo e já solicitaram isso, venha a haver formações complementares, portanto complemento à licenciatura mas não naquela lógica que nós já estamos... Complemento de licenciatura é quem tem Bacharelato é que está a fazer... não! Alguém já com licenciatura, com mestrado fazer complemento para professor, vou chamar professor de apoio porque não sei se é exactamente, mas professor na área de Educação Especial... 


Estou à espera de produtos do mestrado para apresentar proposta concreta ao Ministério da Educação. E não haverá, penso, problemas em criar depois legalmente esse tipo de Curso porque as pessoas estariam enquadradas como Bacharel ou como Licenciado, com uma valência… Não sei se terão uma diferença salarial, mas esse é um aspecto que irão ver… mas eu sei que há pessoas que gostariam de fazer isso, pelo menos para essas isso seria possível. Se vão ter um complemento de salário maior ou menor, maior ou menor progressão na carreira, isso não consigo dizer neste momento.


P – Não sei se quer deixar mais alguma informação pertinente, que eu não tenha perguntado...


R – Não... Creio que colocou-me uma questão que está a me levar muito a reflectir e que se calhar vou ter de ver mais perto: o que é que está, em relação a NEE, na Revisão Curricular... Porque aquilo que eu tenho visto é só muito genérico e em termos do concreto, não estou a ver (ri-se)... 


P – Não... Simplesmente, por exemplo, a responsável da Revisão Curricular falou das Salas de Recurso existentes e que ... pronto... deverá existir. Mas ela deixou claro:” bom, isso não é o nosso papel.” E unidade de Revisão Curricular não irá prever nada em termos de formação. Haverá quem assuma! Mas sinto que ela deixou para a Uni-CV esse trabalho...


R – Sim... Pensar as formações é... Mas indicar as necessidades... Podemos reflectir. O Ministério da Educação pode dizer: a Uni-CV pode realizar investigações e apresentar essas... Mas se não houver uma assunção clara, uma orientação por parte do Ministério de Educação, a Uni-CV pode fazer todas as formações que quiser, mas não terá o impacto. Quem é líder é o Mistério de Educação! Nós seguimos, propomos, alertamos... É mais nesse estilo. Não é o Ministério de Educação que vai executar as formações, é certo! Mas é necessário saber o que é preciso!

P – Agradecimentos pela atenção, colaboração… 
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2ª etapa: identificar necessidades de formação dos prof.s e saber o papel atribuído à formação.


Entrevistas a prof.s do Ensino Secundário.


 








1ª etapa: conhecer o contexto, como base para elaboração do guião da entrevista.


Contactos informais com responsáveis pela educação e formação em CV.





3ª etapa: esclarecer aspectos decorrentes das entrevistas aos prof.s do Ens. Sec.


Entrevistas a 2 responsáveis actuais da educação e formação. 
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� Mestre em Ciências da Educação, Especialidade de Avaliação em Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciência de Educação da Universidade de Lisboa 





� Dados de Cabo Verde: 2 646 Professores e 53 181 Estudantes


�Aqueles que, “por motivo de anomalia, congénita ou adquirida, se encontra em situação de desvantagem para o exercício de actividades consideradas normais em virtude da diminuição das suas capacidades físicas e intelectuais”( alínea a), art. 4º da Lei 122/V/2000, de 12 de Junho)


� Ensino Básico Integrado: Subsistema que corresponde ao 1º nível de educação escolar, ministrado em regime de monodocência e tem a duração de 6 anos.


� Ensino Secundário - Subsistema de educação escolar ministrado em Escolas de carácter geral, técnico ou polivalente. Prepara o indivíduo para a continuação dos estudos ou a integração na vida activa. Tem a duração de 6 anos.





�2008/09- Nº de Docentes do ES em CV: 2646 dos quais 1530 nas escolas da Ilha de Santiago.  








�1º Ciclo - 7º e 8º  anos de escolaridade; 2º Ciclo – 9º e 10º anos de escolaridade; 3º Ciclo – 11º e 12º anos de escolaridade 


�Com alguma formação em Educação Especial básica, idem para E5,E6 e E8 


� Professor de Desenho e Educação Visual e Tecnológica


� Estas necessidades dizem respeito essencialmente a áreas curriculares e número de professores previsto para o período abrangido.
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						Ano lectivo			Alunos			Nº de Turmas			Nº de Salas			Ratio Aluno / Turma			Ratio Aluno / Sala


						1992/91			9568			254			138			38			69


						1992/92			11175			295			157			38			71


						1992/93			12143			322			173			38			70


						1993/94			13208			345			187			38			71


						1994/95			17399			394			264			44			66


						1995/96			19975			535			294			37			68


						1996/97			24926			696			394			36			63


						1997/98			31602			847			499			37			63


						1998/99			37197			977			557			38			67


						1999/00			39542			1069			567			37			70


						2000/01			44748			1231			731			36			61


						2001/02			48055			1309			800			37			60


						2002/03			49522			1348			786			37			63


						TCMA			13.5%			13.7%			14.3%			-0.2%			-0.7%
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						Ano lectivo			Alunos			Total de professores			Professores com formação			% Professores com formação


						1992/91			9568			364			232			63.7%						0.64


						1992/92			11175			408			260			63.7%						0.64


						1992/93			12143			480			305			63.5%						0.64


						1993/94			13208			532			341			64.1%						0.64


						1994/95			17399			609			383			62.9%						0.63


						1995/96			19975			898			566			63.0%						0.63


						1996/97			24926			1095			730			66.7%						0.67


						1997/98			31602			1372			816			59.5%						0.59


						1998/99			37197			1541			932			60.5%						0.60


						1999/00			39542			1665			1029			61.8%						0.62


						2000/01			44748			1886			1175			62.3%						0.62


						2001/02			48055			1962			1237			63.0%						0.63


						2002/03			49522			2091			1289			61.6%						0.62


						TCMA			13.5%			14.4%			14.1%			-0.3%
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			População 12-17 anos			48870			24630			24235			50507			25432			25072			52209			26282			25931			53998			27161			26829			55854			28084			27770			57783			29039			28756			59803			30029			29780			61914			31066			30855			64119			32148			31973			66421			33269			33153			68821			34446			34375			71328			35671			35657			73497			36738			36759			75278.222510802			37621.650611654			37656.5718991481			76627.5851503065			38299.4200747525			38328.165075554			77513.3060679328			38754.7946163953			38758.5114515375			79793.9222185039			40163.7968983737			39630.1253201302			80091.2901015625			40339.1651488567			39752.1249527058			78714.3279208714			39689.6315209469			39024.6963999245			76606.7938293793			38685.4866840448			37921.3180562317			69302.0634845411			34805.8741040517			34496.1893804894			69490.1388236763			34909.8277989084			34580.4610403889			69704.143017634			35026.4132024252			34678.0528827149			69944.266708639			35155.7329235974			34789.052059001			70210.7219149054			35297.8997542439			34913.5569625682			70503.7422007308			35453.0367628524			35051.6773028465			70823.5828708258			35621.2773996605			35203.5341927965


			Matricula 12-17 anos			8905			4744			4161			10148			5385			4763			11072			5669			5403			11389			5557			5832			13370			6444			6926			15822			7911			7911			22827			11203			11624			26231			12776			13455			33176			16490			16686			31929			15316			16613			37555			18291			19264			38942			18497			20445			41208			19592			21616
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																																																																																																44784			21782			23002			48055			23175			24880			49522			23786			25736
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Evolução da Taxa de scolarizaçã


			


						Ano lectivo			Taxa Líquida de scolarização									Taxa Liquida de scolarização															Atraso Escolar


									Masculino			Feminino			Total			Masculino			Feminino			Total


						1992/91			21.6%			20.8%			21.2%			23.1%			22.5%			22.8%									1.6%


						1992/92			21.6%			20.8%			21.2%			23.1%			22.5%			22.8%									1.6%


						1992/93			21.6%			20.8%			21.2%			23.1%			22.5%			22.8%									1.6%


						1993/94			20.5%			21.7%			21.1%			24.3%			24.6%			21.1%									0.0%


						1994/95			22.9%			24.9%			23.9%			26.2%			27.7%			27.0%									3.0%


						1995/96			27.2%			27.5%			27.4%			30.2%			32.3%			31.2%									3.9%


						1996/97			37.3%			39.0%			38.2%			41.4%			43.0%			42.2%									4.0%


						1997/98			41.1%			43.6%			42.4%			49.7%			52.3%			51.0%									8.7%


						1998/99			51.3%			52.2%			51.7%			57.0%			59.0%			58.0%									6.3%


						1999/00			46.0%			50.1%			50.1%			57.3%			63.1%			63.1%									13.0%


						2000/01			53.1%			56.0%			54.6%			63.2%			66.9%			65.1%									10.5%


						2001/02			51.9%			57.3%			54.6%			65.0%			69.8%			67.4%									12.8%


						2002/03			53.3%			58.8%			56.1%			64.7%			70.0%			67.4%									11.3%


						TCMA			7.2%			8.3%			7.8%			8.3%			9.1%			8.7%








Evolução da Taxa de scolarizaçã


			





Taxa Líquida de scolarização


Taxa Liquida de scolarização





Evolução da Taxa de Transição


			





Masculino


Feminino


Total
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									Taxa  de transição


									Masculino			Feminino			Total


						1990/91			37.6%			35.2%			36.4%


						1991/92			49.3%			46.4%			47.9%


						1992/93			47.3%			48.4%			47.8%


						1993/94			47.0%			48.6%			47.8%


						1994/95			50.1%			57.0%			53.5%


						1995/96			70.7%			60.6%			65.5%


						1996/97			68.1%			68.2%			68.2%


						1997/98			70.9%			75.3%			73.1%


						1998/99			66.8%			66.3%			66.5%
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Gráfico 43: Qualificação dos professores do ES por Concelho
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