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RESUMO 

Este trabalho de doutoramento, com o título “O Trabalho de Fim do Curso no currículo dos 

cursos de Licenciatura dos ISCED de Cabinda e do Huambo – Uma análise focada nas suas 

razões e nos seus efeitos”, teve como objetivo produzir conhecimento sobre a adequação da 

opção curricular por um Trabalho Fim de Curso (TFC) no currículo dos cursos de formação 

inicial de professores, dos Institutos de Ciências de Educação (ISCED), em Angola. Para 

cumprir este objetivo, o estudo analisou razões que justificam esta opção no ISCED de Cabinda, 

e que se prendem com o desejo de ampliar a investigação, e estabeleceu relações entre o modo 

como o TFC é desenvolvido e as competências de investigação que caraterizam e que são 

exigidas aos supervisores. Do ponto de vista do referencial para apoiar a análise dos dados 

empíricos, o estudo apresentou características do ensino superior em Angola e sistematizou um 

quadro teórico sobre a formação inicial de professores. Os dados foram recolhidos no ISCED 

de Cabinda, mas também no ISCED do Huambo por este ser o único ISCED em Angola que, 

para a conclusão do curso de formação inicial de professores, recorre a um estágio curricular 

em vez do TFC. Nestes dois ISCED os professores foram inquiridos por questionário que focou: 

características do modelo de formação seguido; posições face à opção pelo TFC no currículo 

de formação de professores; competências e perfil necessários para a orientação do TFC ou do 

estágio; a investigação na formação inicial de professores nos ISCED; relação entre a 

universidade e a sociedade. No caso dos alunos, o questionário focou: motivação para o ingresso 

no curso; perfis de orientadores dos TFC; caraterísticas que os estudantes associam a um bom 

orientador; elaboração, escrita e defesa de TFC; a investigação na formação; socialização com 

a prática docente. As respostas dos 107 professores e dos 146 estudantes foram tratadas por 

uma estatística simples, com apoio do programa SPSS, e os discursos relativos às perguntas 

abertas foram analisadas pela técnica da análise do conteúdo. Relativamente aos modelos de 

formação, os resultados evidenciam alguma ambiguidade e uma aparente contradição pois, por 

um lado, há o reconhecimento de que potenciam nos futuros professores a capacidade de refletir 

sobre os problemas sociais e educacionais do país mas, por outro, que eles precisam de ser 

melhorados para responder aos desafios que se colocam neste século XXI e proporcionarem 

um reforço quer da componente teórica, quer da relação com a prática. Foi ainda considerado 

importante que a formação deve promover o desenvolvimento de competências pedagógicas e 

científicas necessárias ao exercício profissional e proporcionar condições para a investigação e 

sua divulgação. No que se refere a razões para a elaboração e defesa de um TFC, nos currículos 

dos cursos de Licenciatura de formação de professores, ficou patente a ideia de que ele não está 

a contribuir para uma formação sólida e integral dos estudantes futuros professores, 

nomeadamente ao nível do desenvolvimento de competências de investigação, de escrita 

científica e de reflexão sobre o processo de formação vivido. Foi ainda constatado que as 

atividades de extensão são dificultadas por falta de tempo e por não serem muito valorizadas. 

No caso dos estudantes, os dados permitiram concluir que há uma procura da formação para 

aprofundamento dos conhecimentos, os supervisores são reconhecidos, nomeadamente pelas 

relações pessoais que estabelecem, a realização do TFC é atravessada por várias dificuldades, 

entre as quais a de acesso a recursos para isso necessários e que a socialização com a prática 

docente é frágil.  

Palavras-chave: Formação de professores; Trabalho de fim de curso; Currículo de formação 

inicial de professores; Supervisão pedagógica e investigativa  
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Abstract 

This PhD, entitled "End of Course Work” in the initial teacher’s training curriculum in ISCED 

Cabinda (Angola) – an analysis focused on its reasons and effects", aimed to produce 

knowledge about the adequacy of the curricular option for End of Course Work (CWE) in the 

initial teacher training courses curriculum, as it takes place in the majority Angola ISCEDs. To 

achieve this objective, the study analysed reasons that justify this option in Cabinda's ISCED, 

and which are related to improve research, and establish relationships between how ECW is 

developed and the research skills that characterize and are required for the supervisors. In the 

framework supporting the empirical data analysis, the study presents Angola´s higher education 

characteristics and systematizes theoretical arguments focused on teachers initial training. The 

data were collected at Cabinda’s ISCED, but also in Huambo’s ISCED, because this is the only 

one in Angola that, in order to complete the initial teacher training course, uses a curricular 

internship instead of the ECW. In both of these ISCEDs teachers were questioned using a 

questionnaire focused on: training model followed characteristics; perspectives in relation to 

ECW used in the teacher training curriculum; skills and profile necessary to supervise ECW or 

the internship; research in the initial teacher training; relationship between the university and 

society. In the students’ case, the questionnaire focused on: motivation for entering the course; 

ECW supervisor profiles; characteristics that students associate to being a good supervisor; 

ECW preparation, writing and its defense; research in training; socialization with the teaching 

practice. The 107 teachers and 146 students answers were analysed using a simple statistic, with 

the SPSS program support, and the answers related to the open questions using the content 

analysis technique. Regarding the teachers training models, the results show some ambiguity 

and an apparent contradiction because, on the one hand, there is the recognition that the capacity 

to reflect on the country´s social and educational problems is enhanced in future teachers, but, 

on the other hand, there needs to be an improvement in order to respond to the challenges that 

may arise in this 21st century and to provide a strengthening of the theoretical component and 

its relationship with the practice. It was also considered important that teachers training should 

promote the development of pedagogical and scientific skills necessary for the professional 

practice and provide conditions for research and its dissemination. Regarding ECW elaboration 

and defense, in the teacher training degree courses curriculum, it was clear that it does not 

contribute to a solid and sustainable teacher’s training, namely in research skills development, 

scientific writing and reflection on the training process experienced. It was also found that 

extension activities are hampered by lack of time and are not being highly valued. In the 

students case, the data allowed to conclude: there is a demand for training to deepen knowledge; 

supervisors are acknowledged, in particular for establishing personal relationships; the ECW 

realization is crossed by several difficulties, including access to necessary resources; and the 

socialization with the teaching practice is fragile. 

Keywords: Teacher training; End-of-course work; Initial teacher training curriculum; 

Pedagogical and investigative supervision. 

 



 

 

 



 

 

xi 

Resumé 

Ce travail de doctorat intitulé «Le travail de fin d’études dans le programme de formation des 

ISCED de Cabinda et d’Huambo – Une analyse axée sur leurs causes et effets», visait à 

comprendre l’adéquation de l’option programmatique par un travail final (TFC) dans le 

programme de formation initiale des enseignants, des instituts de Sciences de l’Éducation 

(ISCED) en Angola. Pour atteindre cet objectif, l’étude a analysé les raisons qui justifient cette 

option dans l’ISCED de Cabinda qui sont liées à la volonté d’étendre la recherche et a établi 

des liens entre la manière dont le TFC est développé et les compétences d’enquête qu’elle 

implique et qui sont exigées aux supérieurs. Du point de vue des points référentiels qui appuient 

l’analyse des données empiriques, l’étude a présenté des caractéristiques des études supérieures 

en Angola et a défini un cadre théorique sur la formation initiale des enseignants. Les données 

recueillies dans l’ISCED de Cabinda, mais aussi dans l’ISCED de Huambo, car il s’agit du seul 

ISCED en Angola qui, pour la conclusion de la formation initiale des enseignants, utilise la 

méthode de stage au lieu du TFC. Dans les deux ISCED, les enseignants ont été interrogés par 

un questionnaire qui a mis en évidence: caractéristiques du modèle de formation suivi, les 

différentes positions face au choix du TFC dans le programme de formation des enseignants; 

compétences et profil nécessaires pour orienter le TFC ou le stage; l’enquête dans la formation 

initiale des enseignants dans les ISCED; la relation entre l’université et la société. Dans le cas 

des étudiants, le questionnaire a été axé sur: la motivation pour l’admission au cours; le profil 

orienteur des TFC; caractéristiques que les étudiants associent à un bon orienteur; élaboration, 

rédaction et défense du TFC; l’enquête, la recherche dans la formation; socialisation avec des 

pratiques éducatives des enseignants. Les réponses des 107 professeurs et des 146 étudiants ont 

été traités par une statistique simple, soutenue par le programme SPSS, et les discours relatifs 

aux questions ouvertes ont été analysés par la technique de l’analyse du contenu. En ce qui 

concerne les modèles de formation, les résultats montrent une certaine ambigüité et une 

apparente contradiction, car d’une de part, il y a la reconnaissance qu’ils renforcent dans les 

futurs professionnels la capacité de réfléchir aux problèmes sociaux e éducatifs du pays, mais 

d’autre part, ils doivent être améliorés pour répondre aux défis qui se posent au XXIe siècle et 

apportent un renforcement à la fois de la partie théorique et de la relation avec la pratique. Il a 

également été jugé important que la promotion promeuve le développement des compétences 

pédagogiques et scientifiques nécessaires à l’exercice professionnel et crée les conditions 

nécessaires à la recherche et à sa diffusion. En ce qui concerne les raisons de l’élaboration et de 

la défense du TFC, est observable l’idée selon laquelle il ne contribue pas à une formation solide 

et complète des étudiants qui seront futurs enseignants, notamment en ce qui concerne le 

développement des compétences de recherche, d’écriture scientifique et de réflexion sur le 

processus de formation vécu. Il a également été constaté que les activités d’extension sont 

entravées par un manque de temps et par le fait qu’elles ne sont pas très valorisées. Dans le cas 

des étudiants, les données ont permis de conclure qu’il y a une demande de formation à 

l’approfondissement des connaissances, les superviseurs sont reconnus, notamment par les 

relations personnelles qu’ils établissent, la réalisation du TFC est traversée par plusieurs 

difficultés dont celle d’accéder aux ressources nécessaires à cet effet et que la socialisation avec 

la pratique enseignante est fragile. 

 

Mots-clés: Formation des enseignants; Travail de fin de cours; Programme de formation initiale 

des enseignants; Supervision pédagogique et de la recherche.  
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APRESENTAÇÃO GERAL DO ESTUDO 

O trabalho que se apresenta para obtenção do grau de doutor teve como foco o Trabalho 

de Fim do Curso (TFC) na formação inicial de professores seguido no ISCED de 

Cabinda/Angola e o seu contributo para cumprir, ou não, a sua dupla função, isto é, formar 

professores que tenham competências profissionais para os desafios que se colocam à educação 

neste século XXI e contribuir para o desenvolvimento da produção investigativa em Angola. 

Neste ISCED, assim como em outros de Angola, a apresentação de um TFC corresponde à 

exigência curricular final para terminar o curso, situação unicamente diferente no ISCED do 

Huambo, desde 2011, onde esta opção curricular é substituída pela realização de um estágio 

seguido de um relatório apresentado e defendido perante um júri. Relativamente ao modelo a 

seguir na formação inicial de professores, ele tem sido discutido em Angola, assim como em 

outros países, e por vários autores que procuram encontrar a estrutura curricular mais adequada. 

Defende-se que a qualidade da formação de professores é um fator essencial para garantir a 

qualidade do ensino e para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que permitam aos alunos 

obter os conhecimentos necessários e desenvolver competências necessárias para a vida.  

É na base destas ideias que consideramos que a formação inicial de professores deve ser 

interrogada nas suas condições, formas e estratégias com que é concretizada. Em Angola, a 

estratégia para a promoção do que é designado por pessoal de quadro, isto é, funcionários com 

graus académicos superiores, mobilizou grande número da população angolana, principalmente 

juvenil e elementos enquadrados nos diferentes organismos estatais (os intitulados 

“funcionários públicos1”) e privados a ingressarem nas universidades. Esta situação levou a um 

aumento de candidatos que, no caso do ISCED2 de Cabinda, se fez sentir em duas categorias de 

estudantes: 

a) O primeiro grupo, que ingressou nos primeiros anos nesta instituição, correspondia a 

funcionários que já eram, na maioria, professores. Procuravam obter mais 

conhecimentos e consolidar as suas competências profissionais e, ao mesmo tempo, 

diploma para justificar a profissão que exerciam há anos. 

b) Depois desta fase, começou a surgir no ISCED de Cabinda uma vaga de candidatos 

desempregadas e sem nenhuma experiência profissional no ensino. Uns tinham feito a 

 
1 Todos aqueles elementos enquadrados na esfera pública. 
2 ISCED-Cabinda - constituem objetivos fundamentais da instituição a formação de professores qualificados para 

ensino de base, médio e superior, no domínio da educação, bem como promover a investigação científica. No 

ISCED, administram-se os seguintes cursos: Psicologia, Pedagogia, Matemática, Biologia, História e Línguas 

(Portuguesa e Inglês). 
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formação média de professores e a formação média da escola de professores do futuro 

ADPP3, outros tinham feito a formação média politécnica (isto é, tinham passado pelos 

Institutos Médios Politécnicos e de Economia) e alguns até tinham feito o pré-

universitário que é o Puniv do ensino geral. 

Com esta diversificação de perfis de entrada, começou-se a questionar os perfis de saída 

destes alunos e as competências apresentadas para a docência, pois a maior parte deles recorria, 

e ainda recorre, à educação escolar como fonte principal de emprego. Ao nível da formação, e 

como já foi referido, no ISCED de Cabinda os estudantes têm de cumprir um plano de estudos 

que exige aos finalistas, futuros professores a conceção, elaboração e a defesa pública de um 

trabalho do fim do curso (TFC) sobre um tema previamente aprovado pelo Conselho Científico 

da Instituição de Ensino Superior, sob a orientação de um tutor (professor orientador).  

Em outros casos, como no ISCED do Huambo, os estudantes, no final da formação, 

realizam um estágio curricular de seis meses que culmina com a apresentação de um relatório 

de estágio e a apresentação de uma aula metodológica demonstrativa e/ou termina com a 

apresentação de uma dissertação sobre um tema de reflexão de carácter interdisciplinar e de 

interesse social relacionado com a área científica principal do curso para confirmar as 

competências e habilidades para a docência adquiridas ao longo da formação (Lussinga, 2016: 

150).   

Ao nível do discurso político, a Nova Lei do Sistema de Educação e Ensino (2016) 

possibilitou a implementação de medidas que visam melhorar a organização, funcionalidade e 

o desempenho do Sistema de Educação e Ensino em Angola, bem como fortalecer a articulação 

entre os diferentes Subsistemas4 de Ensino. Esta Lei enuncia o subsistema de formação5 de 

professores como o conjunto integrado e diversificado de órgãos, instituições, disposições e 

recursos vocacionados para a preparação e habilitação de professores e demais agentes de 

educação para todos os subsistemas de ensino. Por outro lado, e no caso específico do ISCED 

de Cabinda, a concretização do modelo adotado exige que os professores 

orientadores/supervisores dos trabalhos de fim do curso (TFC) tenham condições de orientação 

e dominem metodologias de investigação científica que lhes permitam realizar com qualidade 

a supervisão.  

É no quadro desta situação que se situa o estudo a que se reporta este trabalho. Por isso, 

temos a convicção de que o conhecimento produzido proporcionará aos ISCED um apoio que 

 
3 Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo 
4 Lei nº 16/17 de 07 de outubro 
5 cf. artº 43º da Nova Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino a Lei nº 16/17 de 07 de outubro 
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permita refletir a pertinência dos TFC para uma formação de qualidade dos futuros professores, 

face aos desafios que se colocam à educação e à profissão docente, neste século XXI. 

Por ser professora do ISCED de Cabinda e participante do processo que visa a formação 

de professores, a minha preocupação é também a qualidade de serviço e formação que são 

oferecidos. Tendo obtido o mesmo tipo de formação a que nos referimos, isto é, uma formação 

que finalizou com a apresentação de um TFC, para além de questionar as dificuldades passadas 

na elaboração dessa monografia, sempre me motivou investigar dificuldades, desafios e 

principalmente os problemas e as competências que este tipo de modelo é adequado para 

finalizar o curso e capaz de habilitar futuros professores para o exercício das suas funções.   

No entanto, foi também na medida em que observei, no ISCED de Cabinda, um volume 

de monografias defendidas que culminam em montões de papel sem rumo, nem solução, que 

aumentou o meu interesse sobre a possibilidade de investigar problemas relacionados com os 

TFC realizados naquela instituição de formação de professores, procurando interrogar-me sobre 

a sua importância e adequação. Esta situação empurrou-me para realizar um estudo relacionado 

com a experiência vivida e a que está a ocorrer e cuja pesquisa científica tivesse contributos 

para o futuro. 

Recorrer, no modelo de formação inicial de professores, ao TFC tem justificado 

posições distintas: por um lado, estão os que defendem a manutenção do TFC no currículo de 

formação de professores numa lógica produtiva de capacitação e de competências necessárias 

ao estudante, futuro professor, a aquisição de habilidades investigativas, isto porque se defende 

que o professor a ser formado obtenha competências de investigação importantes para uso na 

sua profissão docente; do outro lado, estão os que interrogam se se deveria, ou não, continuar a 

manter no currículo de formação inicial de professores o TFC. 

Outra ideia que circula no debate do sim, ou não, ao TFC é que esses estudantes 

finalistas enfrentam várias dificuldades para realizarem convenientemente a sua pesquisa, a 

começar pela fase de acesso a bibliografia e a outros documentos que apoiem a pesquisa e a 

recolha e tratamento de dados, de modo a terminarem com sucesso o trabalho de escrita, e 

depois a defesa pública, da monografia (TFC). Por isso, a opção foi ampliar o estudo ao único 

ISCED de Angola (o ISCED do Huambo) que recorre a outro modelo de formação inicial de 

professores. Este ISCED retirou do seu currículo de formação de professores o modelo fundado 

no TFC, alegando que ele não garante as competências profissionais necessárias para o 

exercício da docência, substituindo-o por um estágio pedagógico (Lussinga, 2016). Embora 

seguindo modelos distintos, as duas instituições, na prossecução dos objetivos a que se 

propõem, têm as seguintes atribuições: 
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• Assegurar a formação humana, cultural, artística, profissional, científica, técnica, 

moral e social de qualidade e de excelência; 

• Oferecer cursos de graduação e pós-graduação;  

• Conferir graus de Bacharel, Licenciatura, Mestrado e Doutoramento na área de 

ciências de educação; 

• Organizar cursos de pós-graduação académica e profissional; (…).  

Outra inquietação que despertou o interesse por optar por esta investigação tem a ver 

com o processo de orientação dos TFC e com a sua conclusão, pois muitos estudantes passam 

vários anos sem concluírem a licenciatura. Para além deste problema, se o Trabalho de Fim do 

Curso não tiver o rigor científico e não cumprir os objetivos definidos pelo Decreto-Lei6, torna-

se uma mera formalidade para aquisição de um título de graduação. Por outro lado, a existir, 

exige muita atenção na orientação, pois como defende Schnetzler e Oliveira (2010: 64): “A 

constituição de saberes próprios da atividade de orientar valoriza as experiências vividas pelos 

profissionais e requer dos orientadores uma capacidade grande de leitura das variantes, um 

saber plural (...)”. 

Considerando, no entanto, que o TFC é quase a única produção científica que se realiza 

ao nível da graduação, há que reconhecer que ele pode ajudar a ampliar a investigação levada 

a cabo pela Instituição, situação que mereceu, também, a nossa atenção na recolha e análise dos 

dados do estudo. 

Problemática em estudo 

É no âmbito da exigência curricular, no ISCED de Cabinda, de que o curso de formação 

inicial de professores seja concluído através de um TFC que se situa o estudo que aqui se 

apresenta. Pretendemos conhecer e debater a importância que é atribuída ao TFC, os seus efeitos 

e consequente adequação a um currículo de formação de professores. Com a produção desse 

conhecimento pretendemos também contribuir para a qualidade da formação de professores em 

Angola, bem como para o que ocorre em distintos Institutos Superiores de Ciências da 

Educação, no que à formação docente diz respeito. Neste aspeto, pretendemos contribuir 

também para promover o que o Ministério7 do Ensino Superior tem expressado quando 

apresenta como preocupação principal, e primeira prioridade, elevar a qualidade nas instituições 

académicas por ele tuteladas. 

 
6 Um dos objetivos do artigo 36º da Lei 13/01 de 31 de Dezembro (p. 14) determina a realização da formação 

com estreita ligação com a investigação científica, orientada para a solução dos problemas postos em cada 

momento pelo desenvolvimento do País e inserida no processo dos progressos da ciência, da técnica e da 

tecnologia. 
7 Conferência de Imprensa do Ministro do Ensino Superior no Grecima, actualizado em 20 de abril de 

2016/15h30- Agência Angola Press – Luanda 
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Perante o problema que decorre, entre outras razões, da carência bibliográfica que se 

regista em quase todas as Universidades de Angola8, país que luta pelo seu desenvolvimento 

global e onde Cabinda9, enquanto província deste país, vive as mesmas dificuldades, 

questionamos as possibilidades que o TFC oferece para o desenvolvimento das competências 

de investigação sobre a profissão e a insistência em oferecer este modelo de formação. A este 

problema acresce o que decorre das dificuldades que ainda existem, em quase todas as 

províncias do país, do acesso a fontes de dados disponibilizados pela internet. É tendo por base 

questões deste tipo que a opção pelo TFC no currículo de formação inicial de professores tem 

suscitado dúvidas sobre a sua adequação ao perfil de saída dos futuros professores. Não pode 

também ignorar-se que se especula que, no caso de alguns estudantes, o trabalho é feito por 

outras pessoas ou que ocorrem vários problemas de conclusão (Tamo, 2012: 90)10. 

A temática da investigação que neste estudo de doutoramento apresentamos enquadra-

se ainda nas grandes preocupações atuais, dos debates promovidos pelos responsáveis e chefes 

dos Departamentos de Ensino e Investigação (DEI) de cada curso que defendem a revisão dos 

planos curriculares e do próprio regulamento11 dos trabalhos de fim do curso, enquanto modelo 

preferencial para obtenção do grau da licenciatura nos ISCED.  

 
8Um país da costa ocidental de África, antiga colónia portuguesa, situada no âmbito da África Austral, cujo 

território é limitado, a norte e nordeste pela República Democrática do Congo; a norte, pela República do Congo; 

a leste, pela Zâmbia; a Sul, pela Namíbia e a Oeste pelo Oceano Atlântico. Em termos demográficos, atendendo 

aos indicadores apontados em 2010 e alterados com resultados preliminares do censo de 2014, a população 

residente em Angola a 16 de Maio (momento censitário) era de 24,3 milhões de habitantes, sendo 11,8 milhões do 

sexo masculino (48% da população total) e 12,5 milhões do sexo feminino (52% da população total). Angola é um 

País com um número de mulheres mais elevado do que homens. Em termos geográficos, a sua extensão territorial 

compreende 1. 246. 700 quilómetros quadrados, extensão territorial essa que se apresenta subdividida em dezoito 

províncias. (Fonte: INE, RGPH resultados preliminares). 
9Uma das dezoito províncias de Angola, localizada na região norte deste País, cuja superfície territorial 

compreende 7.680 quilómetros quadrados. A província em questão é um enclave limitado, a norte, pela República 

do Congo, a leste e a sul, pela República Democrática do Congo, e a Oeste pelo Oceano Atlântico; em termos 

demográficos, o seu tecido populacional é estimado em 2,8% com uma densidade populacional demográfica de 

94,4 possuindo os recursos minerais como o petróleo e outros mineiros. (Fonte adaptado de Inácio de Ressurreição, 

2014). 
10Os Conselhos de Direção da Universidade 11 de Novembro e da Universidade Agostinho Neto assim com as 

direções das novas faculdades de Economia nas universidades públicas mostram-se preocupados acerca do 

número cada vez maior de estudantes finalistas que não conseguem concluir nos prazos programados. Fala-se de 

finalistas armazenados, à espera de eventuais orientadores durante vários anos depois da conclusão da parte 

letivo do curso [... ] (p. 90). 
11 Criada a Universidade 11 de Novembro (UON), como instituição de ensino superior pública, pelo Decreto nº 

7/09, de 12 de Maio, do Conselho de Ministros; sendo universidade surgida do redimensionamento da UAN herdou 

alguns princípios e regulamentos, planos de estudo, sendo um deles o de Trabalho de Fim de Curso (TFC). Com 

base no seu artigo 1º, consideram-se Trabalhos de Fim de Curso (TFC) todos aqueles trabalhos que são efetuados 

com vista à obtenção de um título de Bacharel e de Licenciatura em qualquer Unidade Orgânica (UO) em todas as 

Universidades do País. Inicialmente é individual, salvo especificidades de cada curso e/ou dos regimes específicos 

de cada UO e são de caráter obrigatório. O seu objetivo (artº 2º) principal é realizar um exercício científico – 

académico, mediante o qual os estudantes desenvolvem qualidades para a investigação científica e aprofundar um 

tema que faça parte de uma área do saber no âmbito do curso em que se encontra inscrito. O trabalho culmina com 

uma apresentação (artº 3º), em uma sessão pública, perante um jurado nomeado ex professo (Expressão latina que 

significa para o efeito), de um relatório ou monografia denominada “Trabalho de Fim de Curso”. Considerando as 
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Na sequência do que temos vindo a expor, outra questão que este estudo foca prende-se 

com a formação administrada e como ela é realizada nas suas componentes teóricas e práticas, 

de modo a identificar problemas no desenho curricular e situações que possam contribuir para 

melhorá-lo. Em síntese a relevância do tema inscreve-se nas preocupações apresentadas pelas 

comunidades académicas dos ISCED, assim como pela sociedade em geral, pois espera-se que 

os licenciados aí formados venham a solucionar alguns problemas que enfermam a sociedade 

angolana, principalmente os da educação onde as dificuldades de ensino e aprendizagem são 

um facto que não pode ser ignorado. Assim, foi desejo, neste trabalho, focar: características que 

devem orientar o modelo de formação inicial de professores; características do modelo de 

formação seguido no ISCED de Cabinda e no ISCED do Huambo; socialização dos estudantes, 

futuros professores, com a prática docente; trabalho de fim de curso no currículo de formação 

de professores; competências e perfil para a orientação; a investigação na formação inicial de 

professores nos ISCED; relação entre a universidade e a sociedade. 

Tendo em conta que a formação de professores é a alavanca para um ensino de qualidade 

e que os estudantes, futuros   professores, no exercício da profissão, terão de enfrentar desafios 

que lhes exigem preparação, foi também nosso desejo compreender: disposição e motivação 

dos estudantes para o ingresso nos ISCED; posições face à orientação dos trabalhos de fim do 

curso; importância atribuída a ter um bom orientador; processo de elaboração, escrita e defesa 

de TFC: impacto do TFC na vida do estudante; a investigação na formação; socialização dos 

estudantes, futuros professores, com a prática docente. Foi tendo como foco estes aspetos que 

o estudo foi organizado para contribuir para a compreensão destes fatores na formação inicial 

de professores.  

Perguntas de partida e objetivos do estudo 

Apesar de, no ISCED de Cabinda, se recorrer ao TFC para a conclusão dos cursos de 

formação inicial de professores, esta opção tem sido objeto de debate justificado pelo interesse 

em melhorar a qualidade dessa formação. Por isso, a existência de um estudo sobre os efeitos 

 
especificidades de cada curso habilite-se (artº 4º) para o TFC todo oestudante que esteja a frequentar o último ano 

curricular do seu curso. O TFC tem a duração de 1 (um) ano a partir da data de sua aprovação pelo Conselho 

Científico da respetiva UO (artº 5º). Os projetos de investigação para os TFC devem ser aprovados no início do 

ano curricular; finalmente a inscrição para o TFC deve ser feita através de procedimento de uma ficha nos 

respetivos Departamentos de Ensino e Investigação (DEI). As linhas ou áreas de pesquisa (artº 7º) existentes com 

respetivos docentes ou pesquisadores disponíveis, os DEI devem tornar público no início de cada ano letivo. O 

estudante tem a prerrogativa de escolher o seu próprio tema de pesquisa (artº 8º), sem desprimor (indelicadeza) 

das propostas do DEI. A estrutura do TFC deverá ser apresentada em forma digitalizada, o texto deve possuir uma 

formatação, e no que tange a quantidade de páginas o TFC, excluindo a parte pré-textual, deverá ter o mínimo de 

40 páginas. Para as citações bibliográficas é utilizado o modelo autor/data, ou o modelo de nota de rodapé, não 

sendo permitido o seu uso em simultâneo no mesmo trabalho. 
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que esta opção está a gerar, assim como as possíveis dificuldades que se colocam à sua 

concretização e supervisão poderão contribuir para que sejam encontradas outras alternativas. 

Como concluiu um estudo de Cardoso e Flores (2009), a formação de professores, em Angola, 

constitui um grande desafio para a melhoria da qualidade da educação e do ensino no país que, 

depois de sair da longa guerra fratricida12, ficou com o sistema de educação e ensino fragilizado. 

Há, por isso, que produzir conhecimento que contribua para essa qualidade. 

Tendo esta problemática por referência, e na intenção de contribuir para apoiar um 

debate indutor de melhorias, elegemos como pergunta de partida: Em que medida o TFC, nos 

cursos de formação inicial de professores do ISCED de Cabinda, em Angola, constitui 

uma opção curricular adequada ao que é esperado para os futuros professores aí 

formados? 

Como é defendido por Quivy e Campenhoudt (1995: 44), para desempenhar 

corretamente a sua função, a pergunta de investigação deve apresentar qualidades de clareza, 

exequibilidade e de pertinência. Para isso, desdobrámos a pergunta de partida em outras 

questões-problema que ajudaram a concretizar a compreensão do fenómeno a estudar nesta 

investigação, o “TFC” na formação inicial de professores. Essas sub-perguntas foram: 

(1) Que caraterísticas tem o currículo de Formação Inicial de Professores dos cursos de 

Licenciatura no ISCED de Cabinda e no do Huambo? 

(2) Que razões justificam o TFC, a ser realizado pelos estudantes (finalistas) dos cursos do 

ISCED de Cabinda? 

(3) Que importância tem o TFC no currículo dos cursos de Licenciatura do ISCED e que 

condições oferece para a aquisição de saberes e o desenvolvimento de competências para que os 

futuros professores, positivamente, respondam aos desafios que o exercício da docência exige?  

(4) Que saberes e competências consideram ter os docentes dos ISCED de Cabinda e do Huambo 

para orientar/supervisionar o TFC e o estágio pedagógico (EP)e que efeito gera esta atividade 

ao nível do aprofundamento da investigação sobre a prática da docência? 

(5) Qual deve ser o perfil académico e científico de um docente para orientar um TFC ou para 

supervisionar o estágio pedagógico?  

(6) Que saberes e competências, para o exercício da docência, proporciona a realização do TFC 

e realização do Estágio Pedagógico (EP) aos estudantes, futuros professores, formados no 

ISCED de Cabinda e do Huambo?  

 
12"fratricida", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/fratricida [consultado em 
14-05-2016]. (latim fratricida, -ae, o que mata um irmão ou uma irmã); Que concorre para a morte ou ruína dos que devem considerar-se 
como irmãos (ex.: guerra fratricida). 

http://www.priberam.pt/dlpo/fratricida
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Foram estas perguntas que nortearam a investigação que se apresenta neste trabalho. 

Com elas conseguimos também cumprir o objetivo geral condutor da investigação, isto é: 

produzir conhecimento sobre a adequação da opção curricular por um TFC nos cursos 

de formação inicial de professores do ISCED de Cabinda e seu contributo para o 

desenvolvimento da investigação. Embora orientado por este objetivo geral, na sua 

componente empírica, e como já foi referido, o estudo recolheu dados também no ISCED do 

Huambo por ser o único ISCED em Angola que recorre ao estágio em substituição do TFC. 

Caraterizar os currículos de formação de professores dos cursos de formação inicial de 

professores (Licenciatura) do ISCED de Cabinda; 

✓ Determinar as razões que justificam a elaboração e defesa de um TFC, nos 

currículos dos cursos de Licenciatura para a formação de professores dos ISCED de 

Cabinda e do Huambo;  

✓ Caracterizar a importância que professores/supervisores e estudantes do ISCED 

atribuem ao TFC para o desenvolvimento de seus saberes e desenvolvimento de 

competências que, positivamente, respondam aos desafios que a profissão docente 

exige;  

✓ Identificar saberes e competências que docentes dos ISCED de Cabinda e do 

Huambo consideram ter para a orientação, respetivamente, de TFC e do estágio 

pedagógico (EP) e compreender os efeitos gerados no desenvolvimento profissional e 

no aprofundamento da investigação; 

✓ Inferir a adequação da opção, no currículo de Licenciatura na formação de 

professores do ISCED Cabinda e do Huambo, por um TFC e por um estágio pedagógico 

(EP), respetivamente. 

Organização do trabalho 

Do ponto de vista da sua organização, o trabalho, depois desta apresentação geral do 

estudo, contém quatro capítulos. O primeiro capítulo, faz uma contextualização das políticas de 

formação de quadros em Angola, das políticas de Formação Inicial de Professores e das Política 

de Educação e do Ensino Superior em Angola, assim como da Função e Responsabilidade 

Social da Universidade. O capítulo termina com uma breve referência às Licenciaturas em 

Formação de Professores na sua Função Social e ao que designámos por a Universidade Hoje 

– Contexto e Evolução, onde destacámos a sua responsabilidade social no retrato da formação 

e crescimento dos formandos.  
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O segundo capítulo apresenta o referencial de que partimos para análise da formação 

inicial de professores. Por isso, nele aprofundámos os fundamentos relacionados com: a 

formação de professores como campo de estudo; a formação inicial de professores; a formação 

inicial de professores em Angola e os desafios deste século XXI; a formação de professores em 

Angola - do “antes” para o “agora”; o currículo de formação de professores nos ISCED; a 

licenciatura no ISCED de Cabinda; a licenciatura no ISCED do Huambo; o processo de 

supervisão nas condições que oferece para a socialização com a profissão; o trabalho de fim de 

curso na formação inicial de professores; o trabalho de fim de curso enquanto contributo para 

o desenvolvimento de investigação nos ISCED; questões em torno de competências para a 

orientação/supervisão. 

O terceiro capítulo corresponde à metodologia e nele é explicitada a opção metodológica 

seguida na componente empírica do estudo, caracterizada a amostra e apresentados os 

instrumentos construídos para a recolha de dados, isto é, os questionários aplicados a 

professores e estudantes das duas Instituições de formação de professores em foco neste estudo 

(ISCED de Cabinda e ISCED do Huambo).  

No quarto capítulo são apresentados os resultados encontrados no presente estudo, assim 

como a sua análise e interpretação. O trabalho termina com uma visita aos objetivos do estudo 

e interpretações gerais que dão conta do conhecimento produzido. São também enumeradas as 

limitações reconhecidas no estudo, assim como as sugestões a considerar em futuras 

investigações. 

O trabalho fecha com a apresentação da bibliografia mobilizada, as listas de Quadros e 

de Figuras, os Apêndices e os Anexos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO DO ESTUDO NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS 

DE FORMAÇAO DE PROFESSORES EM ANGOLA
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Introdução  

As políticas de formação de professores em Angola, tal como acontece em muitos outros 

países, têm como base o que é expresso em documentos legais e que as fundamentam. Deles 

são exemplo: Lei de Base do Sistema de Educação (LBSE n.º 13/01) alterada pela Nova Lei de 

Base do Sistema de Educação e de Ensino (LBSEE n.º 17/16); Decretos Presidenciais (109/11 

e 205/18 PNFGPD). A educação escolar formal na República de Angola sempre constou nas 

agendas políticas, não somente nos programas de Governo após a independência, como também 

nas agendas dos movimentos políticos para a independência do país (Paxe, 2014). Como refere 

Nguluve (2006), foi dada atenção à organização e desenvolvimento das políticas educativas 

desde a independência até à reforma de 2001. Depois disso, essa atenção continuou e, nela, foi 

dado relevo à formação de professores.  

Como tem sido demonstrado por estudos vários (Cardoso e Flores, 2009; Quitembo, 

2010; Nzau, Lopes e Costa (2014); Leite, 2014; Lussinga, 2016; Canhici, Leite e Fernandes, 

2019), a sociedade necessita de profissionais preparados e conscientes nas suas ações, sendo 

apontada a importância de serem introduzidas melhorias nos planos curriculares de formação. 

No caso da formação de professores, em Angola, o Programa Nacional de Formação e Gestão 

do Pessoal Docente (PNFGPD) define que se deve atrair e selecionar para a formação inicial 

candidatos com a melhor preparação, sendo que, para já, os candidatos deverão ser selecionados 

com requisitos de nota mínima nunca inferior a 14, obtida nas disciplinas de acesso ao curso. 

Outra exigência deste programa é de recrutar para a docência os melhores candidatos de entre 

os que possuem qualificação profissional, devidamente certificada e obtida em cursos 

reconhecidos pelo Ministério da Educação como habilitação para a docência, o que está em 

linha com o desejo de que estes estudantes estejam bem preparados.  

É tendo por referência aspetos que são desejados para a formação de professores em 

Angola que, neste capítulo, damos conta das políticas que têm sido veiculadas. Para que seja 

conhecido o contexto relativo ao estudo, iniciamos o capítulo dando conta do que está previsto, 

do ponto de vista legal, para a formação de quadros em Angola e, especificamente, para a 

formação inicial de professores. 

1.1 Políticas de Formação de Quadros 

Para Diane Ravitch (2011) construir políticas requer que alguém tome decisões que 

afetem a vida das pessoas. Por isso, a definição de uma política de formação de quadros implica 

a tomada de decisões pelo Ministério da Educação e implica considerar que as instituições 
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educativas podem contribuir para essa qualidade e para a concretização da equidade que se 

pretende que exista no Sistema Educativo (Da Silva Neto, 2008: 1).  

Face às transformações no mundo e que o tornam uma aldeia global, o ensino superior 

em Angola tem de ser encarado na relação com a especificidade do contexto que o caracteriza, 

de modo a proporcionar as adequadas mudanças nas componentes fundamentais deste nível de 

ensino, isto é, dos seus três pilares, que são o ensino, a pesquisa (investigação) e a extensão, de 

modo a capacitar os seus recursos humanos e melhorar os recursos materiais.  

Do ponto de vista legal, no que à investigação científica13 diz respeito, a legislação 

determina que se deve fomentar e apoiar as iniciativas de colaboração entre entidades públicas 

e privadas no sentido de estimular o desenvolvimento da ciência, sendo as universidades as 

instituições orientadas para tal propósito. Ao mesmo tempo, aponta-se para a criação de 

condições para a promoção da investigação científica e a realização de atividades de 

investigação no ensino superior e em outras instituições vocacionadas para o efeito. É afirmado 

que a Investigação em Educação14 se destina a avaliar e a interpretar, científica, quantitativa e 

qualitativamente, a atividade desenvolvida no sistema de educação por forma a corrigir os 

desvios, visando o seu permanente aperfeiçoamento. É ainda esclarecido que a investigação 

científica em educação seja feita nas instituições vocacionadas ou adotadas para o efeito. 

Na sequência deste discurso, volvidos mais de três décadas do calar das armas, Angola 

tem iniciado esforços para melhorar o sistema de educação em todos os subsistemas de ensino, 

implementando reformas. Ao responder à questão, trinta e nove anos depois, que ensino 

superior temos e poderemos ter em Angola, em entrevista cedida à Angop, em 2014, o Ministro 

do Ensino Superior da altura ressaltou: 

“Melhorar15 o ensino superior é a tarefa primeira, porque com o desenvolvimento que 

se regista no país e com as ambições cada vez mais elevadas que o país, tem o sistema 

educativo, o ensino superior particularmente, deve-se ajustar para acompanhar o 

desenvolvimento e poder continuar a ser um factor decisivo, formando quadros e 

técnicos cada vez mais capazes em diferentes sectores da vida nacional, mas também 

 
13 Investigação Científica – artº 41º da Lei de Bases do sistema de educação Angolana. 
14 Investigação em Educação – artº 64º  
15Ministro do Ensino Superior analisa o estado do sector. Em entrevista exclusiva à Angop, o Ministro do ensino 

superior, Adão do Nascimento, fez uma radiografia do sector e reconheceu haver ainda que muito por fazer. 10 

de novembro de 2014/06h46 – Actualizado em 27 de maio de 2015.  

www.potalangop.co.ao./angola/pt_pt/notícias/educação/2014/10/46/Ministro - Ensino - Superior. 
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precisamos de quadros e técnicos para levar Angola para além das ambições que 

temos, ou seja, que possam levar o país a competir na arena internacional” 

Como se depreende destas palavras, elas apontam para que o ensino superior seja 

impulsionado, se os seus promotores as levarem em consideração, pois, como é sabido, só as 

palavras não bastam. É preciso ação e vontade de mudar, mas também trabalhar para isso. Para 

formar quadros competentes é preciso criar recursos e centros de formação permanentes, não 

só para os especialistas, mas também para os formadores.  

Todavia, há que reconhecer que muitos são os esforços que têm sido e continuam sendo 

feitos em Angola, no quadro de formação dos cidadãos. Para tal, lembramos o documento 

Estratégia Nacional de Formação de Quadros (ENFQ) da República de Angola, elaborado em 

outubro de 2010 e março de 2012 pela equipa técnica da Consultores Internacionais CESO CI 

Internacional. Trata-se de um documento orientador da capacidade técnico-científica a criar 

com o objetivo de corresponder, de forma sustentável, às necessidades que decorrem das 

prioridades definidas pela estratégia de desenvolvimento do País. A sua operacionalização 

requer que seja estabilizado um plano de implementação detalhado que contemple a estratégia 

de operacionalização, ações, calendários e investimentos. A estas preocupações deverá 

responder o Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ) para o período de 2013-2020. 

No seu 5º ponto este Plano define uma política nacional de formação de quadros tendo como 

objetivos, entre outros: apoiar o desenvolvimento quantitativo e qualitativo do potencial 

humano de Angola; assegurar a formação e qualificação de recursos humanos qualificados e 

altamente qualificados que correspondam às necessidades de desenvolvimento do país. 

Este documento explicita ainda que os planos de estudo do II ciclo do ensino secundário 

(geral, médio técnico e médio normal) estão organizados por disciplinas e os professores, em 

geral, são formados para a docência numa delas. A oferta de cursos organizados segundo o 

modelo integrado para a formação de professores deste ciclo de ensino é feita essencialmente 

por instituições do ensino superior pedagógico: 7 Institutos Superiores de Ciências da Educação 

(ISCED) e 6 Escolas do Ensino Superior Pedagógicas (ESP), mais recentemente criadas.  

Em 15 das 18 províncias do País, funciona pelo menos uma instituição que oferece 

ensino superior pedagógico, num número maior ou menor de disciplinas. Embora haja pelo 

menos uma instituição em cada uma das 7 regiões académicas, ainda não há oferta de ensino 

superior pedagógico em Malanje, Cunene e Kwando Kubango. Também não existe oferta 

específica para muitas disciplinas mais profissionalizantes do ensino médio técnico e do ensino 

médio normal, destacando-se neste caso as disciplinas de metodologia de educação, pré-escola 

e ensino primário, que, além disso, deveriam preparar para a orientação dos respetivos estágios 
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pedagógicos. Por isso, a inexistência de oferta tem levado à contratação de agentes de ensino 

sem habilitação pedagógica [...].16 

Outro documento de que nos auxiliámos para esta breve nota de enquadramento sobre 

a formação de professores foi o Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ, 2012: 86-

87) do Ministério do Ensino Superior, responsável pela formação de quadros superiores 

altamente especializados para cada um dos setores de atividade económica, social e cultural do 

País, e que tem a missão de impulsionar o desenvolvimento de Angola. 

Em síntese, neste momento, ao nível do ensino superior existem, em Angola, 26 

instituições Públicas e 45 Privadas, sendo 17 Universidades, 47 Instituições Superiores, 6 

Escolas Superiores e 1 academia de Estudos avançados, totalizando 71 Instituições de ensino 

superiores num total de 214 cursos. Existem 9 áreas de domínio estratégico de formação de 

quadros superiores: 1- as Ciências Exatas; 2- Ciências Naturais e Ambientais; 3- Ciências 

Médicas e da Saúde; 4- Ciências das Engenharias e das Tecnologias; 5- Ciências Agrárias e das 

Pescas; 6- Ciências Sociais e Políticas e da Comunicação; 7- Ciências da Gestão e da 

Administração; 8- Artes e Humanidades; 9- Ciências da Educação. O Ministério do Ensino 

Superior Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) tem como Programas de Ação: 

✓ Formação de quadros superiores; 

✓ Formação e capacitação de professores e de investigadores para o ensino 

superior e sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação; 

✓ Formação de quadros docentes e de especialistas e investigadores em educação; 

✓ Formação de quadros para o empreendedorismo e desenvolvimento empresarial; 

✓ Apoio a procura de formação superior: Política pública de bolsas de estudo. 

Na medida em que se vão traçando os projetos, vão-se também antevendo alguns 

desafios. Assim, constitui um desafio a melhoria da qualidade de oferta do ensino, tendo, a este 

nível, sido já aprovado no pacote legislativo, por exemplo, o regulamento de bolsas de estudos 

internos e o regulamento de bolsas de estudos externos. Em fase de aprovação estão: as novas 

normas gerais reguladoras do subsistema do Ensino Superior (Decreto 90/09 de 15 de 

dezembro); o novo Estatuto da Carreira do Docente do Ensino Superior; o novo Estatuto 

Remuneratório do Docente do Ensino Superior; e o Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino 

Superior. 

 
16 Fonte: informação recolhida a partir do PNFQ (2012, pp. 86-87). 
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Outros novos desafios de melhoria são propostos, tais como: 

✓ Implementação de Centro Investigação Científica; 

✓ Academia de Estudos Avançados de Luanda (AcEA); 

✓ Apetrechamento das IES17 em bibliografia; 

✓ Apetrechamento das IES em laboratórios e outros dispositivos académicos; 

✓ Criação de infraestruturas académicas e sociais (Plano de emergência). 

Outro desafio que coube aos decisores das políticas angolanas de formação foi a 

elaboração do Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ18), que visa operacionalizar a 

Estratégia Nacional de Formação de Quadros, disponibilizando as competências necessárias ao 

desenvolvimento da economia e da sociedade angolana, contribuindo, assim, para uma 

alteração profunda das caraterísticas e estrutura dos recursos humanos do país. Este PNFQ 

reflete, simultaneamente, o reconhecimento, pelo executivo, da importância atribuída à 

valorização dos recursos humanos e a necessidade de ajustar o sistema nacional de ensino e 

formação às exigências do mercado de trabalho (PNFQ:10).  

1.1.1 Políticas de formação de professores em Angola 

No âmbito da formação de quadros situa-se, especificamente, a formação de 

professores. Nas últimas décadas, Angola tem conhecido diversas mudanças na sua estrutura 

quer política, quer social e económica. Destas mudanças, as políticas de formação não ficaram 

isentas, tendo sofrido alterações no que tange a: qualificação para a docência; organização da 

formação inicial; recursos de aprendizagem na formação inicial do ensino secundário 

pedagógico; organização da formação em serviço; passos e medidas necessários à 

implementação da proposta de política de formação de professores da educação pré-escolar, do 

ensino primário e do I ciclo do ensino secundário. 

No âmbito das políticas de formação de professores em Angola, é a Lei de Bases do 

Sistema de Educação (Lei19 13/01 de 31 de dezembro) que regula tais políticas, pois é ela que 

constitui a orientação para todo o quadro legal. Por isso, o Ministério do Ensino Superior 

 
17Instituições de Ensino Superior  
18O Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ) é um instrumento de implementação da estratégia que se 

encontra inserido na política nacional de promoção de emprego e de valorização dos recursos humanos nacionais. 

Consultor da Casa Civil da Presidência da República, Edson Barreto consultor da Casa Civil da Presidência da 

República, Edson Barreto. 22 Janeiro de 2013/15h19 – atualizado em 22 Janeiro de 2013 /18h03 

m.portalangop.co.ao/.../2013/.../PNFQ-instrumento-implementacao-para-promocao-emp... 
19 Atualizada pela LBSEE (Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino), Lei n.º 17/16 de 7 de outubro  
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retomou o conteúdo desta Lei, com base no Decreto Presidencial 90/09, identificando os 

subsistemas de formação de professores para a formação de docentes e agentes de educação de 

nível médio e superior. Portanto, atendendo a que a formação de docentes e de agentes de 

educação de nível superior é feita nas instituições de ensino superior, e rege-se pelas normas do 

Subsistema do Ensino Superior, houve a necessidade de serem definidas critérios que 

regulassem a formação de professores e agentes de educação de nível médio para a Educação 

Pré-Escolar, para o Ensino Primário e para o I Ciclo do Ensino Secundário20. 

Quanto ao conceito de “professor”, o artigo 2º desta Lei define-o como aqueles técnicos 

formados em Magistério Primário e em Escolas de Formação de Professores, de nível 

secundário, habilitados a exercerem a atividade docente em escolas do ensino Primário ou do I 

Ciclo do Ensino Secundário. Define ainda que os Agentes de Educação são os técnicos 

formados em outras escolas, que não as de Formação de Professores, que estejam a exercer a 

atividade docente em escolas do ensino primário ou I Ciclo do Ensino Secundário. A 

profissionalização dos referidos técnicos efetua-se através de ações de formação contínua e a 

distância, nos termos do Artigo 26º da Lei n.º 13/01. 

Em 2018, este conceito foi atualizado, no novo Estatuto do Subsistema de Formação de 

Professores, no seu Artigo 4º. Alinea b). Foi considerado como “professor” – o portador de 

qualificação profissional, certificada pelo Departamento Ministerial responsável  pelo Sector 

da Educação, para o desempenho das funções de ensino. Ao mesmo tempo, os agentes de 

educação ganharam nova definição passando a ser neles incluídos os educadores de infância, 

docentes supervisores pedagógicos, inspectores, titulares de órgãos de gestão das instituições 

de ensino, técnicos e demais especialistas da área da Educação em efectivo serviço nos 

diferentes subsistemas de ensino.   

A formação contínua, e recorrendo uma vez mais ao discurso do Decreto Presidencial 

nº 109/1121, é definida como o conjunto de ações e procedimentos intencionalmente 

organizados e creditados, levados a cabo pelos magistérios primários e as escolas de formação 

de professores, que visam apoiar e melhorar a prática pedagógica dos professores e agentes de 

educação, enquanto o ensino a distância é considerada a modalidade de ensino desenvolvida 

pelos magistérios primários e as escolas de formação, com recurso intensivo às tecnologias de 

 
20 Regulamentado nos termos do artigo 74º da Lei nº 13/01, de 31 de dezembro. E nos termos da alínea I) do artigo 

120.º e do n.º 3 do artigo 125.º, no seu artigo 1.º aprova o estatuto do Subsistema de Formação de Professores, 

anexado ao Decreto Presidencial que é dele parte integrante. Apreciado e aprovado em Conselho de Ministros em 

Luanda aos 27 de abril de 2011.  
21Estatuto do Subsistema de Formação de Professores, Art. 1º, Alínea 5 e 6 
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comunicação e informação para, prioritária e preferencialmente, profissionalizarem os agentes 

de educação, sem os retirar dos seus locais de trabalho. 

No que se refere à conceção de formação, no novo estatuto, ela comporta 7 princípios22 

fundamentais: o princípio da legalidade; o princípio de formação global; da flexibilidade; da 

prática; do envolvimento construtivo com a comunidade; e o da participação democrática e de 

laicidade. Clarificando o sentido de cada um destes princípios, podemos referir: a formação 

global realiza-se tendo em atenção a dimensão científica e pedagógica e envolve componentes 

de ordem teórica e prática que promovem a aprendizagem de diferentes funções congruentes 

com o exercício da função docente; o princípio da flexibilidade relaciona-se com formação 

flexível, e articula e permite a mobilidade de professores e agentes de educação pelas diversas 

áreas de docência, sempre que para tal tenham adquirido o perfil exigido; o princípio da prática 

considera práticas pedagógicas afins ao nível de ensino perspetivado para o exercício da função 

docente; o princípio do envolvimento construtivo com a comunidade pretende que esta 

formação promova, favoreça e estimule as práticas de intervenção junto das comunidades com 

vista ao seu desenvolvimento; o princípio da participação democrática presume a participação 

de representantes da comunidade nos órgãos de gestão. Sendo este o referencial que no estudo 

seguiremos, não desvalorizamos o que foi afirmado por Nóvoa (1992: 54) quando concluiu que 

o conceito de formação de professores não é um conceito unívoco. Para ele, quando se fala de 

formação de professores, estamos assumindo determinadas posições (epistemológicas, 

ideológicas, culturais) relativamente ao ensino, ao professor e aos alunos. Por isso, se considera 

que a formação de professores deve proporcionar situações que possibilitem a reflexão e a 

tomada de consciência das limitações sociais, culturais e ideológicas da própria profissão 

docente (Gimeno, 1990, cit por Nóvoa 1992). 

No subsistema de ensino primário, quando se trata da democratização, prevê-se a 

participação dos pais e encarregados de educação23 cujas opiniões contribuirão para a melhoria 

do ensino e a aprendizagem dos seus filhos, assim como a melhoria da imagem e cuidado que 

a comunidade deve ter com a escola local. A formação de professores deste nível de ensino tem 

por base três objetivos gerais24 que podem ser descritos como sendo: 

 
22Artigo 3º - princípios que regem o subsistema de formação de professores  
23 Encarregados da educação são pessoas com um vínculo familiar com o aluno, podendo substituir o pai ou a mãe, 

na sua ausência, mesmo na presença de fuga de paternidade ou maternidade. O encarregado pode assumir pelo 

aluno, até mesmo o registro da criança dando um nome a ela. (FCanhici, 2014: 61).  
24 Artigo 4º - objetivos gerais que orientam o subsistema de formação de professores.  
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“a) Formar professores com perfil necessário para a materialização efetiva e integral 

dos objetivos da educação25; b) formar professores com sólidos conhecimentos 

científicos e uma profunda consciência patriótica de modo a assumirem, com 

responsabilidade, a tarefa de educar as novas gerações; c) desenvolver ações de 

permanente atualização e aperfeiçoamento dos professores e agentes de educação nas 

modalidades de formação presencial e à distância” 

Como objetivos específicos26, é definido o desejo de: a) formar professores habilitados 

para o exercício da função docente em todas as classes do ensino primário, incluindo a classe 

de iniciação; b) formar professores habilitados a ministrarem duas disciplinas, no I Ciclo do 

Ensino Secundário; c) organizar ações de formação contínua e a distância, visando a atualização 

de conhecimentos dos professores em matéria pedagógica e de gestão escolar e a reconversão 

profissional dos Agentes de Educação.  

Este subsistema estrutura-se27 nos seguintes níveis: 

a) formação de professores, de nível secundário, para a educação Pré-escolar; 

b) formação de professores, de nível secundário, para o ensino primário;  

c) formação de professores, de nível secundário para o I Ciclo do ensino secundário. 

Com base no instrumento jurídico acima apontado, e nos objetivos definidos para a 

formação de professores, houve a necessidade de traçar algumas linhas mestras, clarificadoras 

de tais políticas da educação em Angola sobre formação de professores. Daí ter sido concebido 

o “Plano Mestre de Formação de Professores” (2008-2015). Baseado em experiências 

adquiridas e em estudos realizados sobre o setor em consultas alargadas com todas as partes 

interessadas, orientadas para a garantia de uma oferta de professores com formação adequada 

que respondesse às necessidades nacionais. Neste sentido, e como foi referido por Da Silva 

Neto (2008: 1), o Ministério da Educação de Angola, em 2007, reconheceu o contributo 

fundamental de um sistema efetivo e eficiente de formação de professores para a melhoria da 

qualidade da educação e para o desenvolvimento nacional. Reconheceu que a profissão docente 

requer conhecimentos e competências que só podem ser obtidos no âmbito de uma formação 

 
25Sendo 5 os objetivos que orientam a educação em Angola, um deles refere: desenvolver harmoniosamente as 

capacidades físicas, intelectuais, morais e cívicas, estéticas e laborais da jovem geração, da maneira contínua e 

sistemática e elevar o seu nível científico, técnico e tecnológico, a fim de contribuir para o desenvolvimento sócio 

– económico do país.   
26 Artigo 5º - objetivos específicos que orientam o subsistema de formação de professores 
27 Artigo 9º - estrutura - I SÉRIE – Nº 98 – de 26 de Maio de 2011: 3019  
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profissional de elevado nível científico e pedagógico. Por outro lado, e aceitando que a 

formação deve ser entendida como um processo permanente de mudança, há que aceitar que 

ela começa quando o estudante, futuro docente, tem acesso à formação inicial, ou seja, esta é a 

primeira etapa de um percurso que deverá manter-se ao longo de toda a carreira profissional 

(ibidem, 2). Por isso, se considera que a formação de professores se identifica, cada vez mais, 

com o processo de desenvolvimento permanente do professor e onde a formação inicial, a 

formação contínua e a formação a distância não são mais do que momentos diferentes de um 

mesmo processo de desenvolvimento de competências profissionais (Day, 2001, 2004; 

Goodson, 2008; Marcelo, 2009). 

Retomando o que ocorre em Angola, e no que ao Plano Mestre de Formação de 

Professores diz respeito, já referimos que ele teve e tem um papel estratégico na vida Nacional, 

cuja configuração e forma de implementação definiram uma política global de formação de 

profissionais da educação que pretende contribuir para que o Sistema Educativo Angolano 

acompanhe a transformação acelerada do mundo, a partir do desenvolvimento de competências 

básicas necessárias para “aprender a aprender ao longo da vida” (Delors et al., 1996). Para isso, 

e como se depreende, esta orientação só poderá ser concretizada com uma gestão que promova 

o desenvolvimento de um compromisso social, ético e político da docência e que todos 

contribuam para a sua realização.   

Com a aprovação das Linhas-Mestras para a melhoria da gestão do subsistema de ensino 

superior, pela resolução nº 4/07 (2 de Fevereiro, do Conselho de Ministros) e o respetivo plano 

de implementação, foram estabelecidos os principais eixos da reforma deste subsistema em 

Angola, na interação de uma melhoria significativa da sua qualidade e da integração do ensino 

superior na estratégia global da reconstrução e desenvolvimento do País, de forma a satisfazer 

as necessidades da economia. Com estas Linhas-Mestras28, o Governo procurou consolidar 

algumas disposições gerais no que tange ao objeto, âmbito de aplicação, princípios e objetivos 

deste nível de ensino. Tais disposições foram combinadas com a Lei nº 13/01 (de 31 de 

dezembro), alterada pela Lei N.º 17/16 de 07 de outubro, considerando ela que essas disposições 

não se aplicavam a: 

a) Instituições de ensino superior militar e paramilitares; 

b) Instituições de ensino superior destinadas à formação religiosa;  

c) Escolas de formação de quadros dos partidos políticos; 

 
28Artigo 1º do Decreto Presidencial nº 90/09 e tem como objeto estabelecer as normas gerais reguladoras do 

subsistema do ensino superior. 
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d) Instituições de ensino superior e outras instituições não reconhecidas nos termos 

do presente diploma. 

Por outro lado, e convocando o Decreto 90/09, o subsistema de ensino superior é 

definido como o conjunto de órgãos, instrumentos, disposições e recursos que visam a formação 

de quadros de alto nível para os diferentes ramos de atividade económica e social do País, 

assegurando-lhes uma sólida preparação científica, técnica, cultural e humana, bem como a 

promoção da investigação científica e a prestação de serviços à comunidade. Este subsistema 

tem como princípios29 específicos: 

a) Papel reitor do Estado; 

b) Autonomia das instituições de ensino superior; 

c) Liberdade académica; 

d) Gestão democrática; 

e) Qualidade de serviços; 

f) Equilíbrio da rede de instituições de ensino superior. 

O Estado, neste caso, tem o papel de regular o sistema através da definição das políticas 

para o setor e demais tarefas previstas em legislação complementar, que são coordenadas, 

supervisionadas e orientadas pelo órgão de tutela e executadas pelas instituições de ensino 

superior. No entanto, existe certa autonomia das instituições do ensino superior no que tange à 

dimensão científica e pedagógica no que concerne a: 

a) Elaborar de planos, programas e projetos de desenvolvimentos nos domínios da 

formação, da investigação científica e da prestação de serviços à comunidade (ao 

cumprir bem este domínio o ensino superior ou as instituições do ensino superior estarão 

em estreita ligação com o objeto científico, político e social a que foram determinadas); 

b) Elaborar o currículo, planos de estudo e programas de ensino (cabe a estas 

instituições, como é o caso dos Institutos Superiores Pedagógicos, os chamados ISCED, 

reverem periodicamente seus planos de estudo, pois as constantes mudanças e dinâmicas 

que o mundo sofre implicam dinamizarem as instituições e os modelos curriculares para 

que não sejam estáticos); 

 
29 Secção II trata sobre os princípios do subsistema de ensino superior – 5º Artigo. 
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c) Definir métodos de ensino e de avaliação das aprendizagens (o mundo está 

dinâmico e Angola precisa entrar nesta dinâmica. Com a Paz no país e com um grande 

número de quadros formados em diversos países do mundo e em diversas áreas de 

formação, já é hora de o aparelho do Estado, os gestores administradores, os sociólogos, 

psicólogos e os decisores das políticas públicas de educação pararem, refletirem e 

reverem de onde viemos, onde estamos e aonde vamos); 

d) Desenvolver mecanismos de avaliação do desempenho da instituição, com vista 

à promoção da qualidade dos serviços (chamada a atenção para as instituições reverem 

o tipo de ensino desenvolvido e oferecido, as condições de ensino que oferecem – 

laboratórios, condições das salas de aulas, criação de institutos de pesquisa e 

investigação com projetos de investigação das dificuldades de ensino e condições de 

aprendizagem dos alunos, etc.).  

Portanto, cabe aos ISCED repensar a qualidade de serviços prestados à sociedade, e as 

mudanças que proporcionam com os serviços prestados ou que deveriam prestar. Por exemplo, 

o caso dos ISCED que promovem a formação de professores, acompanhar o retorno da 

qualidade que tais estudantes formados apresentam a sociedade. 

1.2. Políticas de formação inicial de professores 

No Decreto Presidencial n.º 109/11 de 26 de maio, que rege o Estatuto do Subsistema 

de Formação de Professores, é declarado que a formação de professores é feita sob a 

responsabilidade dos Magistérios Primários e as Escolas de Formação de Professores por via 

da formação inicial, formação contínua e formação a distância. Este Estatuto rege-se pelos 

seguintes princípios:  

a) Princípio da formação global  

b) Princípio da flexibilidade 

c) Princípio da prática 

d) Princípio do envolvimento construtivo com a comunidade 

e) Princípio da participação democrática 

Segundo o Instituto Nacional de Formação de Quadros (INFQ), sob a Proposta da 

Política de Formação de Professores da Educação Pré-escolar, do Ensino Primário e do I ciclo 

do Ensino Secundário, na sua versão de 2016, a formação inicial é definida como a formação 

em pré-exercício de docência, formalmente organizada ao nível de ensino secundário (ou 
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médio), pós-secundário (superior ou não superior), conducente à certificação profissional para 

a docência.  

No que tange à oferta dos cursos da formação inicial, o mesmo documento (INFQ, 2016: 

7), depois da análise feita por domínios de qualificação, contempla a distribuição geográfica 

dos cursos por âmbito e por nível de qualificação (secundário e superior), as modalidades 

previstas (integrada e sequencial), as condições de admissão e recrutamento de alunos, e refere 

a adequação dos planos de estudos e dos programas disciplinares aos domínios de qualificação, 

assim como a disponibilidade e qualidade dos recursos de formação (docentes e materiais). 

Também identifica potencialidades, virtualidades e eixos de estrangulamento (fragilidades, 

vulnerabilidades e défices) existentes.  

A partir das potencialidades e vulnerabilidades identificadas, foram elaboradas 

propostas sectoriais, no sentido de valorizar as potencialidades e dissolver os estrangulamentos. 

Da análise global feita, são identificadas, na formação inicial, vulnerabilidades nos seguintes 

pontos: 

✓ Na organização dos planos de estudos dos cursos, sintetizadas no défice de 

especialidade da qualificação, no baixo enfoque nas aprendizagens curriculares, no 

défice de conhecimento em metodologias do ensino, e de formação na gestão e 

adaptação do currículo;  

✓ Na seleção e adequação dos conteúdos programáticos das disciplinas; 

✓ No nível de conhecimentos escolares dos candidatos selecionados; 

✓ Na qualificação em competências específicas dos formadores;  

✓ Na disponibilização de materiais de apoio atualizados.  

Tendo em consideração estas vulnerabilidades como ponto de partida para a proposta, 

foram identificados os alvos de qualificação pretendidos e definidos os respetivos perfis. Foi 

definido como perfil de qualificação o conjunto de competências que, no final do curso de 

formação inicial, o diplomado deve demonstrar que possui para que possa responder 

adequadamente às exigências do desempenho profissional como professor. Neste sentido, o 

conceito de competência, usado no sentido amplo, envolve a conjugação de conhecimentos, 

capacidades, valores e atitudes que conduzem a uma ação eficaz, isto é, à ação docente na 

educação e no ensino.  

Ficou também estabelecido que os cursos de qualificação para a docência podem ser de 

nível secundário ou superior, mas as especificidades da formação, embora espelhando 
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diferenças, devem contemplar as dimensões centrais que abarcam as competências resultantes 

da formação disciplinar e de competências transversais, espelhadas no perfil de qualificação.  

Refira-se também que, na qualificação de nível superior, para além das competências 

profissionais, a formação deve visar o aprofundamento de quadros teóricos do conhecimento 

em Educação e o desenvolvimento de valências de investigação e pesquisa em ciências 

educacionais, cognitivas e sociais. Foi ainda realçado que um especial enfoque deve ser dado à 

pesquisa sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, em geral e em contextos sociolinguísticos 

específicos e, particularmente, em metodologias e organização do ensino no domínio da 

qualificação do curso.  

Portanto, e ainda recorrendo ao discurso enunciado neste documento, a articulação entre 

a qualificação pedagógica oferecida nos níveis secundário e superior deve assegurar um 

processo de continuidade, de modo a potenciar o aprofundamento de conhecimentos e 

desenvolvimento em espiral de competências dos diplomados pelo ensino secundário 

pedagógico que, inseridos no mercado de trabalho como professores, possam, se o pretenderem, 

continuar a sua formação no ensino superior pedagógico. 

Portanto, com base nas políticas traçadas neste documento, e de acordo com o INFQE30, 

a política enunciada na legislação sobre a qualificação para a docência, nos domínios da 

educação pré-escolar e dos ensinos primário e secundário, pode ser obtida em cursos de nível 

secundário ou ensino superior e nas modalidades integrada ou sequencial.  As duas 

modalidades, integrada e sequencial, estão previstas e enunciadas na legislação.  

Clarificando as ofertas de formação do ensino secundário pedagógico e do ensino 

superior pedagógico, refira-se que o primeiro oferece cursos para a qualificação de professores 

da educação pré-escolar, do ensino primário e de disciplinas para o I ciclo do ensino secundário, 

enquanto o segundo (ensino superior pedagógico) qualifica professores da educação pré-

escolar, do ensino primário e de disciplinas para o II ciclo do ensino secundário.  

No relatório de levantamento e análise da situação, identificou-se que, em 2015, a oferta 

de qualificação para a docência no ensino primário, nas 18 províncias, era de 80 cursos, 72 de 

nível secundário, e oito de nível superior. Quanto à qualificação para a docência na educação 

pré-escolar, apenas em nove províncias existe oferta pública ou privada e dos 16 cursos 

oferecidos, 11 são em escolas secundárias pedagógicas (as escolas do magistério) e cinco em 

escolas superiores. A oferta de qualificação específica para o I ciclo do ensino secundário é de 

 
30 Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação  



 

 

50 

181 cursos em funcionamento, todos no ensino secundário pedagógico, sendo muito variável e 

assimétrica a distribuição da oferta por grupos disciplinares/especialidades. 

Este relatório também mostrou que, nos cursos de nível superior, subsistem várias 

questões que se prendem com o âmbito e regulação dos mesmos. Assim, enquanto que para os 

cursos de nível secundário pedagógico existe um currículo nacional único da responsabilidade 

do MED (INIDE, 2009), os currículos dos cursos de professores da educação pré-escolar e do 

ensino primário ministrados no ensino superior, no caso dos ISCED, são da total 

responsabilidade de cada uma das instituições que os ministra, sem regulação do Ministério da 

Educação. 

A dupla oferta formativa, no ensino secundário pedagógico e no ensino superior, 

apresenta pontos de dissonância que carecem de reflexão, designadamente:  

✓ idêntica qualificação profissional, com acesso, duração da formação e nível de 

graduações diversos;  

✓ não explicitação de condições prioritárias para prosseguimento de estudos no 

ensino superior pedagógico para os diplomados do ensino secundário pedagógico; 

✓ falta de clareza nas especificidades e diferenças de formação nos dois níveis que 

a oferecem, o ensino superior e o ensino secundário pedagógico; 

✓ indefinição sobre a carreira e progressão, para funções idênticas.  

Portanto, é urgente a reflexão e análise dos problemas que a formação de professores 

coloca, pois, a educação de qualidade e a qualidade de educação advêm de bons formadores em 

todas as áreas da vida educativa, social, económica e política de um país. Este é também um 

dos aspetos tidos em consideração no estudo a que se reporta este trabalho de tese de 

doutoramento, como será expresso em ponto posterior. 

1.2.1 Política de educação e do Ensino Superior em Angola 

Para caracterizarmos a política da educação e do ensino superior em Angola 

convocamos o discurso enunciado no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 2018-2022), 

Vol. I, publicado em abril de 2018, na sua versão final, onde se pode ler: a Educação e o Ensino 

Superior encontram-se referenciados na Estratégia de Longo Prazo (ELP) Angola 2025 através 

de uma política específica para o setor que visa promover o desenvolvimento humano e 

educacional do povo angolano, com base numa educação e aprendizagem ao longo da vida para 
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todos e cada um dos angolanos. Para este documento, e para a concretização deste objetivo 

global, foram definidos vários objetivos específicos, a saber: 

✓ Criar um sistema educativo equitativo e orientado para a criação de igualdade de 

oportunidades de acesso à educação e formação; 

✓ Reduzir o analfabetismo de jovens e adultos; 

✓ Assegurar a educação pré-escolar; 

✓ Assegurar o ensino primário obrigatório e gratuito para todos; 

✓ Desenvolver o ensino técnico-profissional, assegurando a sua articulação com o 

ensino médio e superior e com o sistema de formação profissional; 

✓ Assegurar a formação de recursos humanos qualificados e altamente 

qualificados, necessários ao desenvolvimento da economia, inovação e conhecimento, 

melhorando substancialmente a formação média e superior e a formação avançada; 

✓ Formar professores com perfil adaptado a novos currículos e métodos de ensino 

e aprendizagem para que sejam verdadeiros profissionais do ensino. 

Este PDN, para os anos de 2018 a 2022, definiu, entre as prioridades de intervenção 

para a política de educação e ensino superior, a: necessidade de se melhorar a qualidade dos 

serviços prestados pelas instituições de ensino superior (cf. p. 252). 

Por se considerar que a referida legislação, aprovada para o subsistema do ensino, não 

respondia de modo cabal aos novos desafios e tendências do ensino superior no país e às 

expectativas do Governo, foi considerado necessário introduzir uma profunda alteração no 

funcionamento e gestão deste subsistema de ensino. Pelas mudanças ocorridas no Aparelho do 

Estado, foram definidos novos objetivos e correspondentes medidas de política que orientam a 

implementação do designado “Programa Nacional de Formação e Gestão do Pessoal Docente 

(PNFGPD)31”. Este programa é justificado na intenção de fortificar, reconhecer e melhorar esta 

instituição de formação de professores no seu pleno funcionamento, tendo em conta as novas 

atribuições que lhes foram confiadas. Como objetivo geral foi definido que, de acordo com as 

necessidades quantitativas do sistema educativo, as funções docentes na educação Pré-escolar, 

ensino primário e em cada disciplina do I e II ciclos do ensino secundário (geral, técnico-

profissional e pedagógico) sejam asseguradas, em cada Província, por professores devidamente 

 
31Decreto Presidencial n.º 205/18 de 3 de setembro 
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qualificados e com bom desempenho. Entre os vários objetivos específicos e medidas de 

política traçados no Programa do Governo para o quinquénio 2017/2027, destaca-se: 

Adequar a rede de oferta de formação inicial de professores 

- Criar, aumentar, diminuir ou manter, na rede de oferta de formação inicial, de modo a 

assegurar, até 2027, a existência, em cada província, dos novos professores anualmente 

necessários para a docência na educação pré-escolar, no ensino primário, em cada 

disciplina do I e II ciclos do ensino secundário (geral, técnico-profissional e pedagógico). 

- Criar cursos de agregação pedagógica para qualificação profissional de professores […]; 

- Criar cursos específicos de agregação pedagógica […]   

- Atrair e selecionar para a formação inicial candidatos com melhor preparação de modo 

a elevar o nível de escolaridade requerido para a candidatura a cursos de formação inicial 

de professores que venham a ser criados, organizando-os segundo o modelo sequencial: 

II ciclo do ensino secundário, para os cursos do ensino secundário pedagógico; 

Licenciatura, para os do Ensino Superior Pedagógico que se preparam para o ensino 

secundário. 

Efetuar a transição progressiva, até 2027, de todos os cursos de formação inicial de 

professores para o Ensino Superior Pedagógico organizando, segundo o modelo integrado, os 

de formação de Educadores de Infância e de Professores do Ensino Primário, para que seja dada 

prioridade à organização segundo o modelo sequencial, no caso dos cursos de formação de 

professores de disciplinas para o Ensino Secundário (geral, técnico-profissional e pedagógico). 

Neste objetivo, os ISCED são chamados à responsabilidade de organizarem aquilo que ainda 

faltava para os bons modelos de formação.  

1.3 A Universidade e a Sua Função Social  

Há um questionamento que sempre deve ser feito quando olhamos e refletimos sobre a 

universidade em Angola no que tange à sua tríplice dimensão, isto é, nas suas três funções: 

ensino, investigação e extensão. Nessa reflexão há também que questionar: quem depende de 

quem? A Universidade depende da Sociedade ou é a Sociedade que depende da Universidade? 

Uma resposta simples aponta para que elas estejam em íntima relação e se complementem, 

principalmente nas sociedades onde a investigação é atribuída aos técnicos e pesquisadores dos 

Institutos de Pesquisa e aos técnicos e pesquisadores sociais e educacionais. Apesar de a 

Universidade não ser Instituto de Pesquisa, no seu sentido restrito, nem tão pouco uma 

Instituição de Assistência Social, não pode desenvolver ensino sem adotar uma exigente postura 
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investigativa, e não pode desenvolver as atividades de ensino e pesquisa sem se voltar de 

maneira intencional para a sociedade que a envolve (Severino, 2007: 31). 

Tendo esta posição por base, pensar sobre a Universidade32 em Angola exige situá-la 

desde a sua fundação, o seu percurso e o seu estado atual, no sentido de almejar um futuro que 

lhe permita cumprir de modo mais adequado todas as suas funções e desempenhar mesmo um 

papel importante para os restantes países africanos e de outros continentes que venham a 

preferir as universidades angolanas. Ser parceiro número um do Governo, quer central quer 

local, é um requisito importante para esta relação. O Governo local deve buscar serviços à 

universidade e a universidade deve prestar serviços à sociedade e ao próprio Governo e em 

todas aquelas empresas que estão em torno daquela instituição. Se, por exemplo, houver uma 

praga na área da agricultura, é na universidade que se deve ir buscar apoio para que se investigue 

aquele problema, e para que sejam propostas soluções para que a agricultura possa continuar a 

produzir aquele produto. 

Apesar do que estamos a expor, vale referir que contextualizar a situação da 

universidade e do ensino superior em Angola neste trabalho, não significa tomá-lo como foco 

principal de estudo, mas, sim, criar bases interpretativas que permitam analisar questões 

relacionadas com os cursos de licenciatura do ISCED de Cabinda e do Huambo. No entanto, 

em Angola, é urgente pensar a função da Universidade. Não foram somente os efeitos da 

colonização que arrastaram a Universidade de Angola para o atraso. A própria guerra civil 

encabeçada pelos movimentos de libertação originou condicionantes que impediram o seu 

desenvolvimento.  

No Decreto n.º 90/09 de 15 de dezembro, que aprova as linhas-mestras para a melhoria 

do subsistema do ensino superior, são-lhe atribuídos os seguintes objetivos: 

a) Preparar quadros com formação científico-técnica e, em ramos ou especialidades 

correspondentes a áreas diferenciadas do conhecimento; 

b) Realizar a formação em estreita ligação com a investigação científica orientada 

para a solução dos problemas postos em cada momento pelo desenvolvimento do País 

e inserida no quadro do progresso da ciência, da técnica e da tecnologia; 

 
32A Universidade garante a liberdade de criação científica cultural e tecnologia, numa perspetiva de respeito e 

promoção da pessoa humana, da comunidade e do meio ambiente, assegura a pluralidade e livre expressão de 

opiniões, promove a participação de todos os corpos universitários na vida académica comum e assegura métodos 

de gestão democrática pelo exercício da eleição direta de representantes como expressão maior daquela 

participação.  
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c) Preparar e assegurar o exercício da reflexão o exercício da reflexão crítica e da 

participação na produção; 

d) Realizar cursos de graduação e pós-graduação ou especialização, para a 

superação científica e técnica dos quadros de alto nível superior; 

e) Promover a pesquisa e a divulgação dos seus resultados, para o enriquecimento 

e o desenvolvimento multifacetado do país; 

f) Promover ações que contribuam para o desenvolvimento das comunidades em 

que as instituições estão inseridas.    

Como é sustentado por Severino (2007), ao promover a pesquisa e sua divulgação, a 

Universidade cumpre o seu dever com a pesquisa, como processo de construção de 

conhecimento para seus mentores, tem uma tríplice dimensão, isto é: 

“uma dimensão propriamente epistémica, uma vez que se trata de uma forma de 

conhecer o real; uma dimensão pedagógica, pois é por intermédio de sua prática que 

ensinamos e aprendemos significativamente; e uma dimensão social, na medida em 

que são seus resultados que viabilizam uma intervenção eficaz na sociedade através 

da atividade de extensão” (ibidem: 26).  

1.3.1 Responsabilidade social da Universidade 

As universidades33 em Angola, como em todo mundo, caracterizam-se pela sua missão 

de ministrarem cursos em todas as áreas do saber, sendo no mínimo em quatro áreas 

conducentes à formação de especialistas e à obtenção dos graus académicos de bacharelato, 

licenciatura, mestrado e doutoramento. Como é referido na legislação angolana, o ensino 

universitário34 é orientado para formações científicas sólidas, com ações de formação aliadas à 

investigação científica fundamental, tendo em consideração as necessidades específicas de 

desenvolvimento do país. Focadas, na tripla dimensão, isto é, no ensino, na pesquisa 

(investigação) e na extensão, é graças à extensão que o pedagógico ganha muitas vezes a sua 

dimensão política, porque a formação do universitário pressupõe também uma inserção social, 

despertando-o para o entendimento do papel de todo saber na instauração do social (Severino, 

2007). Como assinala este autor: 

“A pesquisa é fundamental, sendo através dela que podemos gerar o conhecimento, a ser 

necessariamente entendido como construção dos objetos de que se precisa apropriar humanamente. 

 
33 Art.º 32º do Decreto 90/09 secção III 
34 Art.º 65º da Lei n.º 17/16 de 7 de outubro 
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Construir o objeto que se necessita conhecer é processo condicionante para que se possa exercer a 

função do ensino, eis que os processos de ensino/aprendizagem pressupõem que tanto o ensinante como 

o aprendiz compartilhem do processo de produção do objeto. Do mesmo modo, a pesquisa é 

fundamental no processo de extensão dos produtos do conhecimento à sociedade, pois a prestação de 

qualquer tipo de serviço, à comunidade social, que não decorresse do conhecimento da objetividade 

dessa comunidade, seria um mero assistencialismo, saindo assim da esfera da competência da 

universidade” (ibidem: 26). 

A posição deste autor parece-nos pertinente quando se reflete sobre o papel da 

universidade e a sua responsabilidade social na sociedade angolana. Sendo docente do ensino 

superior, neste ponto de trabalho expresso alguma das reflexões que tenho feito, atendendo à 

conjuntura que se vive em Angola e ao desenvolvimento das organizações que atuam em 

sociedades mais desenvolvidas. Considero importante, à luz dessa reflexão, trazer neste 

trabalho alguns subsídios que ajudem a compreender a adequação de modelos de formação 

inicial de professores pois, tal como foi referido por Pereira (2003), considero que:  

“as organizações possuem responsabilidade social, e os docentes estão formando as 

novas gerações de profissionais e cidadãos, de tomadores de decisão nas 

organizações, precisamos repensar a maneira pela qual estamos formando nossos 

jovens, para que aprendam, desde já, a transferir conhecimentos de uma disciplina a 

outra, de uma situação a outra, num pensamento complexo” (ibidem: 115). 

Para compreendermos a responsabilidade social da Universidade (RSU) em Angola 

buscámos subsídios em alguns autores que têm trazido à discussão políticas com este foco 

(Pereira, 2003; Pinto, 2012; Ribeiro e Magalhães 2014; Nunes, Pereira e Pinho, 2017). Neste 

caso, Ribeiro e Magalhães (2014: 135) defendem que o papel da universidade, na dimensão da 

RSU, e como complemento das suas funções básicas de ensino, pesquisa e extensão, tem 

também de contribuir para desenvolver mentes humanas proactivas para o pleno exercício da 

cidadania, através de ações criativas capazes de construir sociedades socialmente responsáveis 

e economicamente sustentáveis. Para Pereira (2003: 114), a verdadeira responsabilidade social 

deve extrapolar as exigências legais, num sentido não compulsório de contribuir para uma 

sociedade mais justa, posição que é reforçada pela ideia de que a Universidade tem como 

capacidade definir o seu próprio destino face às incertezas e desafios com que convive (Nunes, 

Pereira e Pinho (2017: 170).   

Retomamos Ribeiro e Magalhães (2014: 136) para compreender o conceito de 

responsabilidade social de cada instituição, principalmente importante quando se trata da 

difusão do conhecimento para fins de desenvolvimento, em suas múltiplas dimensões: social, 

cultural, ambiental e económica. Portanto, a responsabilidade social não é um fenómeno 



 

 

56 

específico do campo da educação; é um conceito que tem vindo a ser desenvolvido nos campos 

das ciências políticas, da economia, da administração e da gestão, sobretudo no âmbito das 

reformas de Estado, dos sistemas económicos e dos sistemas políticos. De acordo com estes 

autores,  

“os movimentos de reforma do Estado, um pouco por todo o globo, 

predominantemente instaurados na segunda metade do século XX, caracterizados 

pela emergência do Estado mínimo, desenvolveram, a doutrina da descentralização 

das políticas sociais e, ao mesmo tempo, a transferência de responsabilidade para 

organizações da sociedade civil, remetendo para esta, designadamente através das 

parcerias, a prestação de serviços socias” (ibidem: 136). 

No quadro desta posição, estes autores defendem ainda que a Universidade constitui 

espaço de formação académica, profissional, de produção do conhecimento, sendo também 

locus irradiador de valores de cidadania, geralmente com o objetivo de promover o 

desenvolvimento, seja orientado para a promoção social, para a sustentabilidade ou para a 

economia. Portanto, requerer-se hoje da universidade: “não só a formação profissional 

tecnicamente qualificada, mas também uma educação que prepare o/a estudante para o pleno 

exercício da cidadania; não só a produção do conhecimento científico e tecnológico, mas 

também que a sua atividade de pesquisa esteja alinhada com um modelo de desenvolvimento 

que privilegie, além do crescimento da economia, a promoção da qualidade de vida” (ibidem: 

138).    

Recorrendo ainda a Calderón e Vallaeys (2006) assim como a Harrera35 (2009) vale 

reter que: o primeiro afirma que a responsabilidade social diz respeito aos deveres que a 

Universidade tem para com a sociedade que a financia, principalmente na procura de soluções 

para os principais problemas sociais, a necessidade de uma melhor distribuição de rede e a 

criação de mecanismos de promoção social de setores historicamente marginalizados; o 

segundo refere que a organização de uma gestão universitária socialmente responsável, bem 

como as funções sociais de ensino, pesquisa e extensão devem ser delineadas por alguns eixos, 

sem os quais a responsabilidade social dificilmente se cumpriria. São disso exemplo: garantir a 

responsabilidade social da ciência; promover a formação da cidadania democrática; contribuir 

 
35Da Rede GUNI (Global University Network for Innovation/Rede Universitária para Inovação) 
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para o desenvolvimento por meio da formação do/a estudante como agente desse 

desenvolvimento. 

Na visão destes autores, a RSU forma o elo entre o conhecimento gerado no contexto 

de sua aplicação (conhecimento científico, tecnológico, humanístico e artístico) e as 

necessidades locais, nacionais e globais, requerendo assim maior ênfase no compromisso social 

e no envolvimento dos pares para fortalecer e dar continuidade a uma gestão social e 

politicamente democrática. Reforçam ainda que a Universidade não se pode isolar das grandes 

transformações que estão a ocorrer no mundo, pois ela é uma instituição que sofre interferências 

políticas, económicas, culturais e tecnológicas do seu tecido social.  

 No que é sustentando por estes autores, e que podemos corroborar, é que para eles: 

“A educação superior – um bem público –, seja influenciado por um ou por outro 

modelo de instituição (humboldtiano ou napoleónico), não deve abrir mão dos seus 

principais objetivos: primar pela geração do conhecimento, pela qualidade dos seus 

serviços e, como consequência, primar pelo desenvolvimento nas suas múltiplas 

dimensões: social, cultural e económico” (ibidem: 140). 

Para esta reflexão sobre a RSU, segundo Nunes, Pereira e Pinho (2017; 175), as políticas 

de extensão e cultura devem enfatizar o papel da extensão articulada com o ensino e a pesquisa 

de forma indissociável, de modo a viabilizar uma relação transformadora entre a universidade 

e a sociedade, estabelecendo o vínculo entre o conhecimento académico, a intervenção social e 

o comprometimento com o desenvolvimento sociocultural da comunidade. Para estes autores a 

responsabilidade social é uma dimensão que relaciona vários aspetos quanto aos conhecimentos 

produzidos e difundidos na Universidade que variam de acordo com o seu contexto social, 

promovendo ações com base em princípios éticos que asseguram o desenvolvimento, 

considerando a sua contribuição no âmbito social, cultural, ambiental e económico.  

Portanto, no entendimento de Dias Sobrinho (2008: 195) a responsabilidade social de 

uma instituição educativa diz respeito, então, centralmente, ao cumprimento, com qualidade e 

sentido social e público, de suas finalidades e seus objetivos essenciais: a formação (entendida 

como elevação humana em suas múltiplas dimensões), o desenvolvimento da sociedade 

democrática, o aprofundamento dos valores primordiais da vida em sociedade, dentre os quais 

a solidariedade, a liberdade, a justiça, os direitos públicos, o respeito à diversidade. Para este 

autor a produção e a socialização do conhecimento não são indissociados e, sim, constitutivos 

da formação humana. O autor ainda afirma que,  
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“pelas atividades de produção e socialização do conhecimento, as instituições de 

educação superior cumprem a responsabilidade de responder com qualidade o 

mandato recebido da sociedade. Portanto, o principal conteúdo da responsabilidade 

social é responder com qualidade às exigências e às necessidades da sociedade, 

especialmente no que se refere à construção, à socialização e ao desenvolvimento e à 

prática social da formação humana. Se educar é formar para a vida social, essa deve 

ser a matéria principal da avaliação” (ibidem: 196). 

É dentro desses pressupostos que nos posicionamos face ao papel da Universidade 

Angolana na sua responsabilidade social. Como afirmaram Ribeiro e Magalhães (2014), para 

compreender o conceito de RSU é necessário atender aos princípios e estatutos definidos em 

cada instituição. Foi nesta linha que, neste trabalho, considerámos a legislação aprovada para o 

ensino superior e a analisamos para saber se ela responde aos novos desafios e tendências do 

ensino superior. Como já atrás referimos, houve a necessidade da aprovação das linhas-mestras 

para a melhoria da gestão das instituições, pela Resolução n.º 4/07 de 2 de fevereiro do 

Conselho de Ministros. Posteriormente, foi estabelecido o plano de implementação dos 

principais eixos da reforma do subsistema de ensino superior em Angola, sendo o Decreto n.º 

90/09 de 15 de dezembro que estabelece tais normas gerais reguladoras do sistema de ensino 

superior. O papel reitor do Estado36, neste domínio, consiste na definição pelo Governo das 

políticas para o sector e demais tarefas previstas em legislação complementar, que são 

coordenadas, supervisionadas e orientadas pelo órgão de tutela e executadas pelas instituições 

de ensino superior. Com autonomia exercida nos domínios científico, pedagógico, cultural, 

disciplinar, administrativo e financeiro, o ensino superior goza de liberdade académica que 

consiste em assegurar a pluralidade de métodos, nos domínios do ensino e aprendizagem, da 

investigação e da extensão universitária.  

Segundo a legislação que rege este subsistema, a qualidade de serviços prestados 

consiste na observância de padrões elevados de qualidade científica, técnica e cultural e na 

promoção do sucesso, da excelência, do mérito e da inovação, nos domínios do ensino, da 

investigação e da participação no desenvolvimento do país. Estes princípios difundidos pelo 

Governo são salutares quando existem condições para o seu cumprimento. Por outro lado, os 

atores sociais da Universidade em Angola (os docentes) precisam compreender bem o conceito 

de responsabilidade social universitária para agirem como promotores das políticas sociais 

(Ribeiro e Magalhães, 2014: 137). Corroboramos a ideia de Calderon, citado por Ribeiro e 

 
36Decreto 90/09 os artigos 6º, 7º 8º e 10º 
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Magalhães (2014: 139), quando afirma que, apesar de acreditar na RSU como um compromisso 

entre a universidade e a sociedade, reconhece que este fenómeno ficou em evidência a partir 

das tendências delineadas pelas estratégias de marketing das instituições de ensino superior do 

setor privado, uma consequência direta da expansão da responsabilidade social empresarial e 

do terceiro setor.  

Reafirmamos, portanto, que os órgãos competentes nas universidades angolanas 

precisam promover e valorizar as atividades de extensão pois, através delas podem chegar às 

populações menos desfavorecidas. No que concordamos como defende Pereira (2003: 120) que, 

“ensinar os estudantes universitários a pensar o tempo presente e as perspetivas 

futuras, com seus problemas e necessidades, é importante na geração de alternativas 

humanizadoras para o mundo. Cada um deles está sistematicamente inserido cm 

conjunto de ações que envolvem todas essas questões. É preciso não só ensinar-lhes 

a teoria, mas também fomentar o espírito de responsabilidade com a sociedade, para 

que possam praticar essa teoria em seu dia-a-dia. Conhecer e debater as necessidades 

da comunidade em que está inserido é o primeiro passo para a atuação responsável e 

cidadã e a compreensão e transformação do mundo”. 

Ao mesmo tempo, o Governo precisa colaborar com organizações que buscam 

interesses de fins não lucrativos para que se possa intervir em problemas que afetam a 

sociedade. As organizações que operam em Angola precisam ser mais atuantes no sentido de 

pressionar o Estado em termos da sua responsabilidade social. Como defende Pereira 

(2003:114), as organizações contribuem significativamente para as transformações sociais, e a 

sociedade delas cobra responsabilidade social. 

1.3.2 As licenciaturas em formação de professores na sua função social 

Não se pode falar da Universidade em Angola hoje sem se regressar ao seu contexto 

histórico. Como é sabido, Angola é um país que sofreu cinco séculos de colonização e onde a 

educação foi vivida de uma forma rudimentar. Por isso, e embora não pretendemos trazer à luz 

deste trabalho um esboço da história da educação de Angola, não podemos ignorá-lo quando 

temos por foco o modelo de formação incial de professores. Limitar-nos-emos no entanto a um 

pequeno preâmbulo do que foi o ensino superior em Angola e a sua evolução e desenvolvimento 

no período colonial, pós-independência, período de guerra civil, pós-guerra e na atualidade.  

Para a história do ensino superior em Angola, recorremos a autores como dos Santos 

Martins (1998), da Silva (2004), Buza (2012), Luemba (2014), Canhici (2014), Lussinga (2016) 
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e outros que desenvolveram estudos sobre essa temática. Como já referimos, não foram somente 

os efeitos da colonização que arrastaram a Universidade de Angola para o atraso. A própria 

guerra civil encabeçada pelos movimentos de libertação originou condicionantes que 

impediram o seu desenvolvimento. Buza (2012), quando cita o discurso da Cerimónia de 

Investidura do Ex-Presidente da República de Angola, Eng. José Eduardo dos Santos, refere: 

“começamos por investir para aumentar a quantidade e agora impõe-se que haja mais 

investimentos para melhorar a qualidade do ensino que é prestado nas nossas escolas e 

universidades”. 

Segundo Buza, a análise da situação implica, pois, refletir sobre o que tem sido feito 

sobre a Universidade em Angola, e ter em conta o desenvolvimento de políticas públicas para 

a educação, em geral, e do ensino superior em particular, assim como a implementação das 

reformas. Recorremos ainda a uma das obras que retrata com grande extensão a história da 

educação em Angola, e que tem por título Cultura, Educação e Ensino em Angola (1975-

1999)37. Dela citamos, do capítulo a Universidade de Luanda: 

“A institucionalização do ensino universitário, como base e fundamento da alta 

cultura, não pode deixar de interessar os países em formação, pois carecem 

imprescindível de pessoal preparado para numerosas tarefas, que exigem vastos e 

profundos conhecimentos, a fim de poderem ser cabal e perfeitamente 

desempenhadas. Sabe-se que a cultura de um povo se firma no que for o seu ensino 

primário; mas sabemos que a existência de um numeroso grupo de indivíduos 

intelectualmente bem preparados pode contribuir fortemente para o desenvolvimento, 

sob todos os aspectos. Quase todas as funções de responsabilidade média exigem hoje 

preparação de nível superior, formação universitária, e a influencia que esse núcleo 

exerce não deixará de se reflectir no viver colectivo. Professores competentes 

facilitarão a elevação do nível intelectual; médicos sabedores e dedicados 

contribuirão para a melhoria das condições sanitárias e para defesa da saúde 

colectiva; (...). Estas e outras expressões de legitimação da universidade nas suas 

principais funções, podem discorrer uma extensão enorme de texto das ideias do 

autor. Para o autor embora os problemas escolares não tenham merecido aos 

responsáveis pela vida angolana, ao longo de cinco séculos de presença portuguesa, 

o interesse que deveriam ter-lhes dedicado, não pode negar-se que se fizeram por 

 
37

Dos Santos, Martins, Cultura, Educação e Ensinoem Angola (1975-1999). 
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vezes tentativas de divulgação cultural, quase sempre fracassada” (Dos Santos 

Martins, 1998: 665). 

Nesta obra, o autor afirma que, em 21 de Abril de 1962, foi publicado um histórico 

diploma legislativo pelo qual foi organizado junto do Instituto de Investigação Científica de 

Angola (I.I.C.A.), do Instituto de Investigação Médica de Angola (I.I.M.A.), do Laboratório de 

Engenharia de Angola (L.E.A.) o respectivo Centro de Estudos Universitários em Angola que 

tinha como objetivos preparar aceleradamente técnicos que se reputassem indispensavelmente 

para promover o desenvolvimento deste território. O apoio da manutenção do material viria por 

parte do Fundo Escolar de Angola e de outros meios de que as autoridades pudessem lançar 

mão. Funcionaria como o esquema escolar universitário adotado em Portugal, sendo publicadas 

seis portarias38. 

A primeira portaria criava cursos de especialização e aperfeiçoamento, de nível 

universitário, para a formação de professores do ensino secundário, técnicos das actividades da 

construção, produção, distribuição e transporte, bem-estar e assistência sanitária. 

A segunda portaria determinava que fossem ministrados cursos profissionais do 

magistério secundário e cursos de especialização e aperfeiçoamento, submetidos ao Centro de 

Estudos de Ciências Pedagógicas, anexo ao Instituto de Investigação Cientifica de Angola. 

Neste caso os cursos criados foram: Ciências Filosóficas – Românicas e Germânicas; 

Geográficas e Naturais; Químicas, Físicas e Matemáticas; Curso de Formação Pedagógica, que 

era comum a todos eles. 

A terceira portaria estabelecia que fossem ministrados cursos profissionais e cursos de 

especialização e aperfeiçoamento, no Centro de Estudos Universitários, anexo ao Instituto de 

Investigação Científica de Angola, com os seguintes cursos: profissional e especialização de 

Medicina geral e Análises Clínicas e Cirurgia e Saúde Pública (p. 666).  

Outra portaria determinava cursos profissionais e especialização e aperfeiçoamento, no 

domínio das actividades financeiras, no Centro de Estudos Universitários de Ciências 

Económicas, anexo ao Laboratório de Engenharia de Angola, com cursos - profissional e 

especialização de Economia e Estatística.  

A penúltima portaria ordenava cursos profissionais, de especialização e 

aperfeiçoamento do ramo das construções, no Centro de Estudos Universitários de Engenharia 

 
38 Decretos Lei ou diplomas aprovados pelo Governo Português na altura da colonização em África. 
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anexo ao Laboratório de Engenharia de Angola, todos eles englobados na designação de 

Engenharia Civil, sob epígrafe: Comunicações, Hidráulica, Edificações e Urbanismo. 

Finalmente a última dessas seis portarias determinava que fossem ministrados cursos 

profissionais de especialização e aperfeiçoamento no domínio das ciências agrárias no Centro 

de Estudos Universitários de Angola, o curso profissional de Agronomia, Silvicultura, Pecuária 

e Veterinária e o curso de especialização de Biologia Agrícola e Engenharia Agrícola.  

O então Governador-Geral de Angola, Venâncio Augusto Deslandes, encontrou uma 

forte oposição nos dois países, isto é, em Angola e em Portugal. Foi acusado, por exemplo, em 

Luanda, que procurava difundir o ensino superior que beneficiaria apenas um grupo reduzido 

da população. Não justificava as acusações, pois a falta de professores e a insegurança da guerra 

não permitiam que criasse escolas e colocasse professores onde era preciso. Não havia mestres 

preparados e o país precisava de gente com cultura superior. Em Lisboa dizia-se que as medidas 

adotadas eram anticonstitucionais, pois o Governo de Luanda usurpara atribuições que se dizia 

pertencerem ao Governo Central (p. 667). 

No entanto, quatro meses depois da publicação dos diplomas mencionados (21 de 

Agosto de 1964) publicava-se o decreto nº 44.530 (que o Boletim Oficial de Angola publicara 

no dia 8 de Setembro seguinte), pelo qual foram criados os “Estudos Gerais Universitários, 

depois convertidos na Universidade de Luanda, tendo fixado cursos diferenciados nas suas três 

principais cidades – na capital, isto é, em Luanda, em Nova Lisboa e em Sá da Bandeira, 

funcionando a Delegação Universitária de Huambo e a Delegação Universitária de Lubango.  

Em 24 de Outubro de 1962, foram constituídos os cargos docentes dos Estudos Gerais 

Universitários e criados alguns lugares directivos, entre os quais o de reitor. De seguida, em 31 

de Dezembro do mesmo ano, tomaram posse os primeiros reitores – André Navaro para Angola 

e Veiga Simão para Moçambique. E em Outubro de 1963, o primeiro anunciava o início das 

actividades. Foram os seguintes os primeiros cursos implementados: 

✓ Medicina; 

✓ Veterinária; 

✓ Engenharia; 

✓ Agronomia; 

✓ Silvicultura; 

✓ Ciências Pedagógicas (p. 668). 
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No dia 5 de Agosto de 1963, foi promulgado o regime de funcionamento dos Estudos 

Gerais Universitários, em consideração à legislação vigente e ao disposto em vários diplomas 

legais aplicáveis, nomeadamente os de 21 de Agosto e 24 de Outubro do ano anterior, que 

constituiu o Senado Universitário, formado por: 

- Reitor, seu presidente-nato; 

- Vice- reitor, seu substituto; 

- Delegado dos professores universitários; 

- Delegado do Curso de Ciências Pedagógicas; 

- Delegado do Curso Médico-Cirurgião;  

- Delegado do Curso de Engenharia; 

- Delegado do Curso de Agronomia e Silvicultura 

- Delegado do Curso de Medicina Veterinária; 

- Representante dos professores extraordinários, encarregados de curso e incumbidos da 

regência de aulas nos Estudos Gerais; 

- Representante dos assistentes dos Estudos Gerais Universitários. 

Dos Estudos Gerais de Angola foram criados os seguintes departamentos de ensino: 

✓ Curso de Ciências Pedagógicas; 

✓ Curso de Médico-Cirurgião;  

✓ Curso de Engenharia Civil; 

✓ Curso de Engenharia de Minas; 

✓ Curso de Engenharia Mecânica; 

✓ Curso de Engenharia Eletrotécnica; 

✓ Curso de Engenharia Químico-Industrial; 

✓ Curso de Agronomia; 

✓ Curso de Silvicultura; 

✓ Curso de Medicina Veterinária  

Três núcleos deveriam funcionar para a concretização: Luanda, Nova Lisboa (hoje 

Huambo) e Sá da Bandeira (Lubango, capital da Província da Huila). Os primeiros cursos 
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iniciados em Angola foram em Luanda, relativos às ciências médicas e engenharia, depois, os 

do Huambo, de agronomia e silvicultura, agricultura e pecuária, e finalmente os de Lubango 

com os cursos de preparação do pessoal docente para os estudos humanísticos e afins. 

Portanto, solenemente foram inaugurados os Estudos Gerais Universitários de Angola a 

6 de Outubro de 1963, com a cerimónia presidida pelo presidente da República Portuguesa, 

Américo Tomás, que oficialmente visitava o território no momento (p. 669). Foi um momento 

célebre em que Angola presenciava o  nascimento de uma instituição de grande porte e que em 

breve se chamaria de Universidade. Em disposição de 21 de Outubro do mesmo ano de 

inauguração (1963), esta instituição já autorizava alunos voluntários dos cursos de Letras, 

Direito e Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, para provas de exame 

de frequência, procurando facilitar o estudo dos que residiam longe. No entanto, eram alunos 

na sua maioria membros dos quadros coloniais. No ano seguinte (1964) não se registaram 

eventos de grande relevância, sendo simplesmente, a data de 21 de abril onde se determinou 

que o Conselho Administrativo dos Estudos Gerais Universitários de Angola, e seu 

correspondente de Moçambique, passaria a ser constituído por: 

✓ Reitor que presidiria; 

✓ Encarregado da Secretaria; 

✓ Encarregado da Contabilidade. 

No ano de 1965, tal como no ano anterior, também não houve grandes eventos, 

excetuando-se que, no dia 24 de setembro, foram criados os Estudos Gerais Universitários de 

Angola (E. G. U. A.), que funcionariam como os seus similares em Sá de Bandeira, e também 

nos Estudos Gerais Universitários de Moçambique (E. G. U. M.). com alguns novos cursos: 

✓ Cursos de Professores-Adjuntos do 8º Grupo; 

✓ Cursos de Professores-Adjuntos do 11º Grupo. 

E em 31 de Março de 1966 foi criado no Instituto de Investigação Médica o Centro de 

Documentação e Informação Médica (CDIM) integrando a biblioteca, o museu, o gabinete de 

fotografia, desenho e som, de forma a prestar apoio aos facultativos que precisariam recorrer a 

estes serviços (p. 670). 

Sendo prevista a sua organização já no decreto de 24 de Fevereiro de 1958, em 10 de 

Janeiro de 1968 foram criados nos Estudos Gerais Universitários de Angola os cursos 

correspondentes às partes gerais da licenciatura de Matemática, Física, Química e Biologia. Em 

31 de Agosto determinou-se que entrasse em funcionamento (em Angola) a parte geral da 
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licenciatura em Geologia, a partir do ano letivo seguinte, 1968-69. A 5 de Julho do mesmo ano 

foi promulgado o decreto que instituía e regulamentava o funcionamento dos Serviços Sociais 

dos Estudos Gerais Universitários (Angola e Moçambique). Em 23 de Dezembro, pelo decreto 

do Governo de Lisboa e subscrito pelos ministros de Educação (Nacional e Ultramar), foi 

alterada a designação dos estabelecimentos do ensino superior que passariam a dominar-se: 

1. Universidade de Luanda 

2. Universidade de Lourenço Marques 

Em 20 de Junho de 1969, criaram-se novos cursos: 

✓ Curso de Filologia Românica; 

✓ Curso de História; 

✓ Curso de Geografia. 

a mesma data foi alterada a constituição do Senado Universitário ficando organizado da 

seguinte forma: 

1. Reitor, seu presidente-nato; 

2. Vice-reitor seu substituto legal; 

3. Diretor dos cursos de Filologia Românica, História, Geografia e Ciências 

Pedagógicas; 

4. Diretor do curso de Medicina e Cirurgia; 

5. Diretor dos cursos de Matemática, Física, Química, Geologia e Biologia; 

6. Diretor dos cursos de Engenharia Civil, de Minas, Mecânica, Eletrotécnica e 

Químico-Industrial; 

7. Diretor dos cursos de Agronomia e Silvicultura; 

8. Diretor do curso de Medicina Veterinária; 

9. Delegado dos professores catedráticos de cada um dos grupos de cursos referidos; 

10. Representante dos professores extraordinários encarregados do curso incumbidos 

na regência da Universidade (p. 671). 

Para continuar com a expansão iniciada sobre a Universidade, em 16 de Setembro de 

1970 foi criado o Curso de Economia a funcionar tanto na Universidade de Luanda como na de 

Lourenço Marques. Foi em 2 de Setembro de 1969 que foi considerado como instituição escolar 

de utilidade pública com personalidade jurídica, dotada de autonomia técnica, administrativa e 
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financeira, o Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII que recebera tal designação em 19 

de Fevereiro de 1963, tendo a sua criação sido autorizada em 3 de Dezembro de 1962. Este era 

o único estabelecimento dentro do setor privado, o que lhe conferia a categoria de escola de 

ensino superior, sendo-lhe atribuídas funções essencialmente docentes, ligadas a actividades de 

serviço social e de interesse colectivo, que viria a beneficiar muitas pessoas modestas e 

principalmente das classes desprotegidas. Esta instituição englobava interesses de investigação 

social e experiências beneficentes. 

Outra data importante a recordar sobre os primórdios da universidade em Angola, é a 

de 22 de Março de 1972, em que foi aprovado o modelo dos diplomas de licenciatura em 

Medicina e Engenharia, para as universidades portuguesas ultramarinas de Luanda e Lourenço 

Marques. Nessa data foi aprovado o modelo dos diplomas de licenciatura em Medicina e 

Engenharia, para as universidades portuguesas ultramarinas de Luanda e Lourenço Marques, e 

publicados no Boletim Oficial de Angola a 31 de Março. Um ensino universitário organizado 

na praxe da Idade Média com base em matéria de alta cultura, em conhecimentos técnicos e 

humanísticos mais avançados, e diplomas passados num idioma que os interessados não 

compreendiam. Hoje, segundo o autor que estamos a convocar, não ficam dúvidas que se 

pretendia manter o ensino superior como reduto fechado, privilegiado de poucos, de grupos 

reduzidos, de elites limitadas. 

Em 30 de Maio de 1972, foram aprovados os modelos dos diplomas do bacharelato em 

Letras e Ciências, que seguiam ainda o modelo clássico e foram publicados em Luanda a 12 de 

Junho (pg. 672). E em 29 de Setembro de 1972 foi criado o curso no Centro de Estudos de 

Engenharia de Minas e Geologia na Universidade de Luanda com os seguintes objectivos: 

✓ Promover investigação científica relacionada ao sector; 

✓ Realizar trabalhos de pesquisa; 

✓ Promover a formação e o aperfeiçoamento do pessoal docente; 

✓ Fazer reuniões e cursos de estudo; 

✓ Proferir conferências e palestras sobre temas da sua especialidade; 

✓ Estabelecer contactos com outras entidades portuguesas e estrangeiras; 

✓ Atrair para o ensino e a investigação os estudantes mais aptos; 

✓ Apoiar as indústrias mineiras; 
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✓ Actuar como organismo oficial consultivo, fornecendo às entidades oficiais e 

serviços públicos às informações de que carecessem para melhor andamento da 

administração. 

Em 29 de Maio de 1973, lavrou-se o despacho comum dos dois ministros de Educação 

(Nacional e Ultramar), publicado no Boletim Oficial de Angola em 18 de Julho, onde se criam 

os estágios de habilitação para o pessoal técnico das bibliotecas universitárias de Luanda e 

Lourenço Marques. Seriam ministrados os cursos: 

✓ Administração de bibliotecas; 

✓ Administração de Catalogação; 

✓ Classificação bibliográfica; 

✓ Dactilografia;  

✓ Reprografia. 

Duas ocorrências importantes neste ano, que datam de 4 de Julho de 1974, prendem-se 

com: 1) O processo de descolonização e independência que determinava que o ano letivo que 

se iniciava fossem professados nas duas universidades os cursos correspondentes ao 

bacharelato; 2) A alteração em 1 de Outubro do decreto-lei que modificara a posição do ministro 

português relativamente às duas universidades que adquiram de imediato a sua autonomia (p. 

674). 

Em 5 de Novembro de 1974, foram fixados os órgãos centrais da Universidade de 

Luanda, vindo a ser: 

Assembleia Magna; 

Conselho Universitário; 

Comissão Executiva; 

Conselho Administrativo 

Com esta mudança foi pretendido dar voz a outros setores em função de normas 

democráticas de gestão. Em 16 de Julho de 1975 foi publicado um decreto que permitia a título 

excecional o provimento dos lugares existentes na Universidade de Luanda, por indivíduos 

habilitados com apenas o exame do ensino primário elementar, vulgarmente conhecido por 

exame da quarta classe (p. 675). 

Em 5 de Julho de 1975, um decreto foi assinado pelo Alto-comissário de Portugal, 

general António da Silva Cardoso, e pelo Dr. Jerônimo Wanga, titular do Ministério da 
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Educação e Cultura, assim como pelos componentes do Colégio Presidencial, que desdobrou a 

Universidade de Luanda criando três, autónomas entre si:  

✓ Universidade de Luanda; 

✓ Universidade de Huambo; 

✓ Universidade de Lubango. 

1.3.3 A Universidade hoje – contexto e evolução  

Como já foi referido, sem intenção de resgatar a história geral do ensino superior em 

Angola, pretende-se aqui apenas focar alguns aspetos que permitam a compreensão de alguns 

factos. A degradação do ensino superior em Angola foi também bem visível com o ascender da 

guerra civil e que não poupou as poucas intra-estruturas que o país tinha. Proclamada a 

independência em 1975, o Ensino Superior passou a ser um dos subsistemas do Sistema de 

Educação e a Universidade de Luanda passou, em 1976, através da Portaria nº 76-A 76 de 28 

de setembro do Ministério da Educação e Cultura, a denominar-se Universidade de Angola, 

constituindo a única instituição do ensino superior, correspondente à Universidade pública 

(Buza, 2012: 4).  

Buza destaca ainda que o Primeiro Reitor da Universidade de Angola foi o Primeiro 

Presidente da República, António Agostinho Neto, em homenagem do qual, após a sua morte, 

a instituição passou a ser denominada de “Universidade Agostinho Neto”.  Só na década de 80, 

segundo o autor que estamos a convocar, surgiram novas Faculdades, denominadas de Unidades 

Orgânicas, e de que são exemplo Ciências, Direito, Economia, Engenharia39, assim como as 

que resultaram da reestruturação das anteriores estruturas, e que deram origem à Faculdade de 

Medicina e à de Ciências Agrárias, bem como ao Instituto Superior de Ciências de Educação. 

Ensaiaram-se então as primeiras iniciativas do Ensino a Distância tendo sido criados 3 Centros 

Universitários dentro da estrutura da UAN, sediados em Luanda, Lubango e Huambo. 

Buza (2012) ainda ressalta que, desde o ano de 1999, o país passou a contar com seis 

instituições do Ensino Superior, todas elas privadas, a saber: a Universidade Católica de Angola 

(UCAN); a Universidade Jean Piaget (UniPiaget); a Universidade Lusíada de Angola (ULA); 

o Instituto Superior Privado de Angola (ISPRA); o Instituto de Relações Internacionais (IRI); 

e a Universidade Independente de Angola (UnIA). 

 
39 Decreto nº 152/80 de 29 de setembro do Conselho de Ministros. 
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Dados referidos por Luemba40 (2014: 46) mostram que no período pós-colonial, de 1975 

a 2002, Angola confrontou-se com grandes desafios no sistema de ensino em todas as esferas. 

Com o advento da paz em Angola, ou seja, a partir de 2002, novos registos se impuseram no 

percurso do sistema de ensino superior em Angola, tendo sido possível, em torno da UAN 

(Universidade Agostinho Neto), aumentar o número de cursos, que passaram de 31 para 83, 

tendo os cursos de pós-graduação (mestrado) sido implementados a partir do ano 2004/2005, 

período em que foi, igualmente, instituído o curso de agregação pedagógica para os docentes 

daquela universidade, algo que se apresentava como condição necessária para ascensão na 

carreira docente.  

Em trabalho anterior (Canhici41, 2014), afirmei que, embora constem do cronograma, 

esses níveis de pós-graduação não funcionam em pleno no país, sob a justificativa de falta de 

quadros que os assegurem e da enorme falta de infraestruturas, bem como da falta de um corpo 

docente que se dedique à pesquisa e que tenha a formação e competências necessárias para a 

orientação de mestrandos e doutorandos. É verdade que esta justificativa é premente, se se 

atender à ideia de Machado (2000, citado por Schnetzler e Oliveira, 2010: 19), que afirma:  

“nada parece mais lógico do que esperar que uma formação específica deva entrar 

em cena na transformação de um pesquisador em orientar, pois, o facto é que, de 

modo geral, temos encarado a função do orientador como se fosse uma atividade 

simples, praticamente inerente ao pesquisador, a qual ele deveria desde sempre 

dominar (...)”. 

Em 2003 arrancou o curso de pós-graduação em Direito (Especialização e Mestrado) na 

Universidade Agostinho Neto, em Luanda, que continuou a ser a única Universidade Pública 

em Angola, até 2009. Em 2008 e 2009 concluiu-se que uma universidade com a extensão 

geográfica do país não poderia ser funcional. Por isso, no ano 2009, com o redimensionamento 

da então única Universidade Pública, a Universidade Agostinho Neto, foram criadas 6 novas 

Universidades Públicas, de âmbito regional, estatuto com que passou a UAN. Foram também 

criadas outras dez instituições do ensino superior autónomas. Com esta ação, o subsistema do 

ensino superior, que em 1975 estava em apenas três capitais de províncias, passou em 2006 

para mais sete, totalizando 10 províncias (Buza 2012: 5). 

 
40 Cf.  dados do Relatório sobre o ensino superior em Angola, Seminário Internacional sobre a Educação Superior 

na CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (TETA, 2009), in MAMBOMA (2014). 
41Canhici, Maria Helena (2014). Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Educação, Conhecimento 

e Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
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Desta forma, o sistema de ensino superior angolano foi ampliado, ou seja, as Faculdades 

fora de Luanda e Bengo, que funcionavam como núcleos da Agostinho Neto, viriam a servir de 

base para constituírem universidades regionais (Luemba, 2014; Canhici 2014). Os referidos 

núcleos, alocados nas províncias de Huambo, Huila, Benguela, Uíge, Cabinda e Kwanza-Sul, 

foram transformados em Regiões autónomas, a partir do ano de 2009, mediante o Decreto nº 

07/09 de 12 de maio, que visou o redimensionamento da UAN atrás referido. Foi através desta 

situação que Angola, para além da UAN, passou a dispor de seis instituições públicas de ensino 

superior: Benguela-UKB (Universidade Katyavala Buila); Cabinda – UON (Universidade 11 

de Novembro); Huambo – UJES (Universidade José Eduardo dos Santos); Lubango – UMN 

(Universidade Mandume Ya Ndemufayo); Malange – ULAN (Universidade Lueiji A’Nkonda); 

e Uíge – UKV (Universidade Kimpa Vita).  

Estas universidades, totalizando 10 províncias, permitiram chegar a todas as 18 

províncias da República de Angola. Segundo afirmação do então Presidente da República, Eng. 

José Eduardo dos Santos, no seu discurso do Acto Solene de Investidura (2012): “existe hoje 

em Angola 17 universidades e 44 institutos superiores”. Todavia, a maioria das instituições 

concentra-se em Luanda, como refere Buza (2012: 5) quando lembra que 64,70% das 

Universidades se encontram na cidade de Luanda. 

Para o presente momento, dados recolhidos e divulgados pelo Ministério42 do Ensino 

Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, referem que existem no país 91 

Instituições de Ensino Superior (IES) legalmente reconhecidas e em funcionamento, das quais 

27 são públicas e 64 são privadas, cifrando-se o número de vagas em 133.672, com maior 

proporção nas IES privadas, isto é, com 106.518 (80%), contra 27.154 (20%) nas IES públicas 

o que demonstra mais uma vez o sentido de responsabilidade social universitária e do setor do 

Estado. Segundo os dados comparados ao ano académico de 2019, constatou-se uma redução 

de 13,2% da capacidade das IES em absorver novos estudantes. 

Para as áreas de conhecimento, de acordo com o Plano Nacional de Formação de 

Quadros referidos em outros itens, verifica-se maior concentração de oferta nas áreas das 

Ciências Sociais, Comércio e Direito, com 59.416 vagas (44%). A área das Ciências (Ciências 

da Vida, Ciências Físicas e Informáticas) apresenta 3.873 vagas o equivalente a 3%. Outras 

áreas como as Engenharias e Tecnologias apresentam 27.140 vagas (20%) sendo consideradas 

deficitárias as duas últimas. Finalmente a área das Ciências da Educação recolhe 16.571 vagas, 

 
42Informações obtidas através do site: www.mescti.gov.ao do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia 

e Inovação, Luanda, 29 de Janeiro de 2020. 

http://www.mescti.gov.ao/
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o equivalente a 12% do total de vagas, e a área das Ciências da Saúde e Proteção Social 

apresenta 20.588 vagas, equivalentes a 15% do total das vagas. 

Portanto, as mudanças, que se vão operando lentamente, carregam um conjunto de 

constrangimentos e dificuldades, na esperança de um dia termos um País com uma 

Universidade que possa atender a todas as complexas situações. Acredita-se em mudanças, sim. 

Disso é exemplo o facto de, pela primeira vez, uma delegação angolana composta por Diretores 

nacionais do MESCTI43 e Gestores de IES se encontrar em Washington DC, Estados Unidos 

da América, onde participou na Conferência Anual da Associação Internacional de Gestores de 

Educação (AIEA) 2020, com o lema: Repensando a Internacionalização abrangente para uma 

Geração Global, que decorreu de 16 a 19 de fevereiro de 2020. Para além da conferência, a 

comitiva participou igualmente em dois eventos a convite da Embaixada dos Estados Unidos 

da América em Angola, nomeadamente, no Fórum de Parcerias entre Universidades 

Americanas e Africanas, e no Programa de Intercâmbio e Liderança, ações que se inserem no 

âmbito do Programa: Melhoria do Ensino Superior e Desenvolvimento da Investigação 

Científica e Tecnológica, inscrito no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022. Como 

resultado, refere a fonte a que recorremos, espera-se a inserção das IES angolanas na 

Associação Internacional de Gestores de Educação, o melhor aproveitamento das reflexões dos 

diferentes certames, e o estabelecimento de vias de cooperação com instituições de Ensino 

Superior Americanas. 

Portanto, nesta nova governação muito se tem feito para a melhoria do Ensino Superior 

e o seu rápido desenvolvimento e crescimento institucionais se atendermos, principalmente, no 

que tange à sua organização, gestão e investigação científica. Esta leitura pode ser feita pelas 

várias ações desenvolvidas neste setor para cumprir o seu papel e a sua responsabilidade social. 

O alto défice de mais de três décadas vivido resultantes de vários fatores que fragilizaram não 

só o sistema de ensino em Angola, como também os da saúde, agricultura, comércio, etc., ramos 

de desenvolvimento sustentável para a economia de um país, exigem um grande investimento.  

Retomando o quadro de autores convocados no início para sustentar a discussão de 

políticas educativas, por exemplo, Paxe (2014, p. 197) concluiu que as políticas em educação 

do Estado ganham mérito com a natureza da resposta que elas proporcionam aos desafios de 

consumar a educação como direito fundamental. No entanto, reforça este autor que esses 

direitos, ao serem adotados como fundamentos gerais da agenda mundial da educação, tendem 

a ser conformados a ideias globais fomentadas e sob a responsabilidade de organismos 

 
43 Informações obtidas através do site: www.mescti.gov.ao do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia 

e Inovação, Washington D. C., 15 de fevereiro de 2020. 

http://www.mescti.gov.ao/


 

 

72 

supranacionais […] para que as autoridades angolanas desenvolvam uma política que atenda, 

por um lado, aos aspetos gerais da agenda mundial da educação e, por outro, aborde os desafios 

locais historicamente construídos na efetivação do direito, precisa desenvolver ambientes mais 

alargados e democráticos para a definição da agenda da educação. Consideramos que foi 

também neste sentido que Nguluve (2006: 178) defendeu uma educação, no sentido amplo, de 

um real aprendizado, de um esforço de compreensão crítica da realidade angolana, sendo como 

uma prática de liberdade construída e conquistada, prática que permita a cada pessoa interagir 

politicamente na sociedade e no seu trabalho, tendo o desafio e a necessidade de mudança, uma 

vez que o que era apontado como bem feito, não satisfaz as necessidades da atual conjuntura 

política e social que clama pela democracia, paz e justiça social.  

Portanto, reconhecendo que a falta de boas políticas de educação e a boa definição dos 

currículos acarretam várias consequências nos sistemas educativos em qualquer parte do globo 

leva-nos a corroborar Cardoso e Flores (2009) assim como Quitembo (2010) quando propõem 

uma revisão nos planos de ensino nos institutos de formação de professores. Leite (2014: 23) 

demonstrou a necessidade e a urgência de ampliar o debate sobre os efeitos que poderá ter uma 

formação de professores organizada segundo o modelo por ela analisado e de, no exercício da 

profissão, estarem os professores a viver desafios para os quais não foram preparados. 

Também Lussinga (2016), no estudo que realizou sobre a formação inicial de 

professores em Angola identificou várias dificuldades, fruto de políticas não conducentes a que 

o sistema de ensino esteve sujeito ao longo de décadas. Afirma que nos modelos de formação 

de professores de Ciências, os estudantes em formação recebem apenas alguns elementos 

teóricos e técnicos, cumprindo poucas horas de estágio, o que as torna pouco significativas 

enquanto contributo para essa atividade profissional. Neste sentido, apresenta, entre outras 

dificuldades, a concentração nos planos curriculares das disciplinas específicas e sobretudo as 

práticas pedagógicas no ano final da licenciatura, o que origina dificuldades nos estudantes em 

formação para desenvolverem uma identidade profissional docente. O estudo realça ainda que, 

desta forma, é impossível o formando se firmar na sua função, pois, o curso não lhe oferece 

espaços para conhecer, com devido rigor, profundidade e criatividade, as condições histórico-

sociais do processo educacional concreto em que vai atuar, o que, conclui, acaba por levar a 

que a sua prática docente se torne meramente técnica e mecânica (ibidem: 280).  

Apesar das alterações políticas em Angola, registam-se ainda incoerências várias nas 

instituições do ensino superior, pelo que se justifica continuar a investir na qualidade da 

formação inicial de professores (Canhici, Leite e Fernandes, 2019: 64). Reconhece-se a 

importância vital de um maior investimento no domínio dessa formação, reforçando a sua 
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matriz teórica e prática de modo a potenciar, nos estudantes/futuros professores, competências 

para refletirem os e sobre os problemas sociais e educacionais do país, intervindo de forma 

crítica.



 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II – REFERENCIAL DE ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE 
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Introdução  

O presente capítulo, focado na formação inicial de professores, apresenta uma síntese 

da bibliografia consultada para a construção do estado da arte sobre a problemática em estudo, 

recorrendo a autores de referência, nacional e internacional, no campo da formação de 

professores. Na sequência das ideias expressas no capítulo I, e como já foi referido, o estudo, 

tendo como foco a formação inicial de professores realizada nos Institutos Superiores de 

Ciências da Educação (ISCED), de Cabinda e do Huambo, visa compreender e problematizar 

o papel do “Trabalho de Fim do Curso” (TFC) nos currículos de formação inicial de professores 

formados em uma daquelas instituições. Ao mesmo tempo, permite também esclarecer “Qual 

o contributo do TFC tendo em conta a dupla função: formar professores que tenham 

competências profissionais para os desafios que se colocam à educação neste século XXI; 

contribuir para desenvolver a produção investigativa em Angola”.  

Orientado por estas finalidades, o capítulo, na sua estrutura, depois de apresentar o 

referencial teórico de suporte à análise dos dados recolhidos na componente empírica, debruça-

se sobre: a formação de professores como campo de estudo; a formação inicial de professores; 

a formação inicial de professores em Angola e os desafios deste século XXI; a formação de 

professores em Angola - do “antes” para o “agora”; o currículo de formação de professores nos 

ISCED; a licenciatura no ISCED de Cabinda; a licenciatura no ISCED de Huambo; o processo 

de supervisão nas condições que oferece para a socialização com a profissão; o trabalho de fim 

de curso na formação inicial de professores; o trabalho de fim de curso enquanto contributo 

para o desenvolvimento de investigação nos ISCED; questões em torno de competências para 

a orientação/supervisão. 

2.1 A Formação de Professores como campo de estudo 

Estudos realizados sobre a educação em Angola, nomeadamente sobre a sua história na 

era da colonização e nos tempos que se seguiram, revelam várias dificuldades com que o País 

se deparou. Esse período foi vivido com grandes contradições e uma guerra civil (Dos Santos, 

1998; Nguluve, 2006;) com efeitos na formação de professores (Nzau, Lopes e Costa, 2012; 

Josefa, 2014). Estudos mais recentes têm continuado a demonstrar algumas debilidades ainda 

existentes no currículo de FIP nos ISCED de Angola e que recomendam revisão nos modelos 

de formação, nomeadamente na sua componente prática (Cardoso e Flores, 2009; Quitembo, 

2010; Tamo, 2012; Lussinga e Leite, 2015).  
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Como é retratado por Quitembo (2010: 3), a FIP em Angola tem um número elevado de 

disciplinas teóricas e um reduzido tempo de formação prática, não permitindo o 

aprofundamento dos conteúdos, uma vez que a prática é assente na abordagem dedutiva de 

transmissão de conhecimentos, seguindo uma perspetiva positivista firmada no paradigma 

tradicional. Por outro lado, não permite aquilo que Nóvoa (2009) propõe quando se refere à 

importância de trazer a formação para dentro da profissão. Ao constatar tais debilidades, 

Quitembo (2010) concluiu que um modelo pedagógico assente na reflexão permitiria o 

envolvimento dos professores na realização de atividades colaborativas entre professores, entre 

professores e estudantes e, ainda, entre instituições.  

Corroboramos este autor admitindo, como afirma Zeichner (1993), que a reflexão 

significa o reconhecimento de que o processo de aprender a ensinar se prolonga durante toda a 

carreira do professor e que, independentemente do que fazemos nos programas de formação de 

professores e o modo como o fazemos, no melhor dos casos só podemos preparar os professores 

para começarem a ensinar. Ademais, como ainda afirma este autor, com o conceito de ensino 

reflexivo, os formadores de professores têm a obrigação de ajudar os futuros professores a 

interiorizarem, durante a formação inicial, a disposição e a capacidade de estudarem a maneira 

como ensinam e de a melhorar com o tempo, responsabilizando-se pelo seu próprio 

desenvolvimento profissional, pois, o conceito de professor como prático reflexivo reconhece 

a riqueza da experiência que reside na prática dos bons professores (ibidem, 17). 

Nesta argumentação, Zeichner cita Dewey que definiu a ação reflexiva como sendo uma 

ação que implica uma consideração ativa, persistente e cuidadosa daquilo em que se acredita 

ou se pratica, à luz dos motivos que o justificam e as consequências a que conduz. A reflexão 

não consiste num conjunto de passos ou procedimentos específicos a serem usados pelos 

professores, ao contrário, é uma maneira de encarrar e responder aos problemas, uma maneira 

de ser professor e implica intuição, emoção e paixão, ou seja, não corresponde a nenhum 

conjunto de técnicas que possa ser empacotado e ensinado aos professores (Zeichner, 1993: 

18). Ao que Imbernón (2013: 46)44, defende um enfoque de uma formação não centrada nas 

atividades da sala de aulas, tão pouco em ver o professor como aplicador de técnicas, mas 

orientada a ver-se um profissional reflexivo e crítico, capaz de realizar processamento de 

informação, análise e reflexão crítica, de decisão racional, de realizar avaliação de processos e 

 
44Entrevista concedida à Professora Drª. Edite Maria Sudbrack, Coordenadora do Mestrado em Educação da 

URI/FW. 
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reformulação de projetos, tanto profissionais como sociais e educativos em seu contexto e com 

seus colegas. 

Talvez por isso, Lussinga e Leite (2015) sustentem que, mesmo o modelo adotado pelo 

ISCED do Huambo, que introduziu no currículo de formação inicial de professores a existência 

de um estágio pedagógico, carece ainda de melhorias, apesar de ter superado vários 

constrangimentos.  

É reconhecendo a importância que tem a formação inicial de professores que 

investigações de Estrela e Freire (2009), Leite (2009, 2012, 2014), Leite e Fernandes (2010), 

Lopes e Pereira (2012), Lussinga e Leite (2015), entre outros, têm apontado para a importância 

de se prestar atenção aos modelos e procedimentos seguidos na formação de professores. Neste 

sentido, Lussinga e Leite (2015) lembram razões que justificam as instituições de formação 

terem em consideração os papéis que são exigidos aos professores no exercício da profissão. 

Referem: 

“A educação escolar constitui um campo de ação que sofre constantes transformações 

que se refletem em mudanças organizacionais, curriculares, profissionais, 

impulsionadas por políticas educacionais. Estas transformações exigem dos 

professores novos papéis e novas competências que interpelam as instituições 

formadoras” (ibidem:11). 

Estudos focados no modelo de formação seguido pelas instituições de ensino superior 

têm realçado também a importância do estágio enquanto componente de contacto com as 

situações reais e de socialização com a profissão. Neste sentido, Mouraz, Leite e Fernandes 

(2012, p. 189) afirmam que “a opção por formações generalistas e a crescente dificuldade de 

condições para realizar estágios em contextos de exercício da docência, tem prejudicado a 

relação entre a teoria e a prática”. Corroborando esta ideia, reafirmamos que a formação inicial 

de professores é um processo que exige das instituições formadoras uma atenção acrescida às 

alterações que vão ocorrendo do ponto de vista educacional e aos desafios que se colocam à 

profissão docente. Por isso, a conceção de formação construída a partir da profissão (Nóvoa, 

2009) é um dos aspetos que privilegiamos na análise pois consideramos que ela é relevante para 

a formação da pessoa do professor, para a construção do seu perfil e para o desenvolvimento 

de competências de reflexão profissional. É também neste sentido que Llamas (1999), Garcia 

(1999, 2010) e Leite (2005, 2009, 2012, 2014), entre outros, referem que a formação de 

professores deve proporcionar condições para a reflexão na e sobre a ação (Zeichner, 2008). É 

apoiando-nos nestas ideias que o estudo a que se reporta este trabalho analisa o recurso ao TFC 
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como elemento curricular do modelo seguido no meio universitário angolano para a formação 

de professores (Tamo, 2012). 

No processo de capacitação de estudantes, futuros professores, disciplinas como a 

matemática, as ciências da natureza, a história, a língua portuguesa, entre outras, constam do 

currículo de formação na intenção de lhes proporcionar um conhecimento teórico dessas áreas 

disciplinares. No entanto, em nossa opinião, para o exercício efetivo da profissão, a prática 

letiva constitui o instrumento primordial para a socialização com a profissão (Leite, 2009, 2012; 

Leite e Fernandes, 2010; Estrela, 2002; Estrela e Freire, 2009). Dito de outro modo, os 

professores, para que venham a ser capazes de contribuir cada vez mais para uma adequada 

formação das crianças e dos jovens, e para a qualidade de ensino angolano, precisam de um 

conhecimento prático que os socialize com a profissão, ou seja, é preciso trazer para a formação 

os desafios que os quotidianos escolares colocam aos professores. Esse pensamento ancora-se 

na ideia de Tardif, Lessard e Gauthier (2000, p. 24) quando afirmam: 

“A formação exige um vaivém constante entre a prática e a formação, entre a 

experiência profissional e a investigação, entre os docentes e os formadores 

universitários e traz à luz novos atores: professores cooperantes, orientadores de 

estágio, tutores e supervisores que trabalham na escola em colaboração com 

docentes, assim como docentes investigadores e investigadores integrados na escola”. 

 

Na linha dos argumentos que aqui estamos a convocar, defendemos que nos ISCED de 

Angola a formação inicial deveria ser estruturada mediante uma forte relação entre a teoria e a 

prática e ser assegurada por professores e especialistas nas áreas curriculares relacionadas com 

as competências profissionais exigidas ao exercício da profissão, o que nem sempre tem 

acontecido. Essa atenção, que consideramos importante, justifica-se ainda mais pelo facto de 

que muitos estudantes que ingressam nos ISCED de Angola nunca haviam pensado vir a ser 

professores, optando por essa profissão por falta de oportunidades de acesso ao que gostariam 

de fazer. Essa situação, ainda, justifica mais a necessidade de a formação oferecer 

oportunidades de uma socialização com a prática inerente ao exercício da docência. Por isso, 

na componente empírica deste estudo questionamos a adequação da opção por um TFC em vez 

de um estágio concluído com a apresentação de um relatório reflexivo sobre o que foi a prática 

docente. 

2.1.1 Formação Inicial de Professores  

A formação de professores não é um tema novo nas Ciências da Educação sendo muitos 

os autores que têm realizado estudos neste domínio. Desses estudos são exemplo, entre outros: 

Alarcão e Tavares (1987, 1996); Canário (2002); Contreras (1990, 2003); Delors et al. (1996); 
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Leite (2005, 2012, 2014, 2018); Leite, Fernandes e Sousa (2017); Mouraz, Leite e Fernandes 

(2012); Cortesão (2000); Nóvoa (1992, 1995, 2009, 2014); Tardif (1998); Roldão (2007); 

Alarcão e Roldão (2008); Perrenoud, 2001; Perrenoud e Thurler (2009); Lopes e Leite (2007); 

Lopes, Pereira, Freitas e Freitas (2015); Dotta e Lopes (2015). Mas, se tanto se escreve e se 

adverte sobre a qualidade da formação, por que razão continua a ser um tema da atualidade? A 

este propósito, Nóvoa (2014: 171) refere: “Pensar o futuro é um exercício arriscado e, muitas 

vezes, fútil. Mas, apesar dos avisos, não resistimos à tentação de imaginar o que nos irá 

acontecer, procurando, assim, um destino que tantas vezes nos escapa”. Amparado por Pierre 

Furter (1966: 26), o autor sublinha ainda que “precisamos de vistas largas, de um pensamento 

que não se feche nas fronteiras do imediato, nem na ilusão de um futuro mais-que-perfeito”. 

Esta lógica de pensamento do autor leva-nos a uma reflexão de que o professor não deve limitar-

se a olhar passivamente os problemas, tornando-se um espetador, e induz-nos a refletir e a 

interrogar sobre a formação de professores em Angola. Desejando-se o desenvolvimento do 

país, justifica-se haver um debate sobre o modelo a seguir na formação de professores. Como 

já em 1995 argumentou Nóvoa, “a formação de professores ocupa um lugar central neste 

debate, que só se pode travar a partir de uma determinada visão (ou projeto) da profissão 

docente. É preciso reconhecer as deficiências científicas e a pobreza conceptual dos programas 

atuais de formação de professores” [...] (ibidem: 23). 

Falar da formação de professores implica atender a um amplo conjunto de aspetos, pois 

não se trata de um conceito unívoco (Garcia, 1995). Para este autor, a formação de professores 

é um processo que tem de manter alguns princípios éticos, didáticos e pedagógicos comuns, 

independentemente do nível de formação em causa. Assinala ainda este autor que a formação 

de professores é o ensino profissionalizante para o ensino. É a área de conhecimentos, 

investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 

Escolar, e afirma:  

“estuda os processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício 

– se implicam individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem 

através dos 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 objetivo de melhorar a qualidade da educação 

que os alunos recebem” (ibidem: 26).  

Para Nóvoa (1995), a formação de professores não é um conceito unívoco e ocupa um lugar 

central nos debates, sendo para Tardif, (1998), a formação inicial precisa ser centrada no 

comprometimento com uma prática reflexiva e com aquisição de saberes e competências. 
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Assim, Leite & Fernandes, (2010), argumentam que a formação inicial não pode ficar limitada 

aos conteúdos das disciplinas, mas ampliar-se a abordagens interdisciplinares. 

No caso concreto desta investigação, a formação sobre a qual se pretende refletir é a que 

é oferecida pelos Institutos Superior de Ciências da Educação de Angola (ISCED). Nestes 

institutos, como já foi referido, realiza-se a formação de professores para o II Ciclo do Ensino 

Secundário da formação média técnica e média normal, de acordo com as normas do respetivo 

subsistema, e que, no quadro do discurso político apresentado no capítulo I, se deseja que seja 

de qualidade. Por isso, se justifica o que foi referido por Nóvoa (1995), apoiando-se em 

Tamagnini, quando alertou para os papéis que devem ter o Estado e os professores na 

organização da formação: 

“O currículo deve indiscutivelmente considerar-se da competência do Estado, …o 

mesmo se não pode afirmar dos programas dos cursos que devem constituir atribuição 

exclusiva dos corpos docentes. O Estado organiza o plano geral dos estudos, formula 

os objetivos a realizar, mas aos professores e só a eles compete a organização dos 

programas dos cursos, isto é, a seleção das matérias, a concretização dos exemplos e 

a escolha dos métodos e processos adequados à realização dos fins que se tem em 

vista” (Tamagnini, Apud Nóvoa, 1995:17). 

Neste processo de formação de professores precisa-se que os formadores sejam mestres 

dos processos de ensino-aprendizagem e do conhecimento, e de modelos pedagógicos, pois a 

aprendizagem profissional é um processo experiencial ativo, através do qual se promulga o 

conhecimento. 

Ainda que exista um certo consenso discursivo sobre a formação quanto aos princípios 

a adotar na formação de professores, existe também uma certa unanimidade quanto à 

dificuldade de concretização desses princípios nos programas de formação de professores. Para 

Nóvoa (2009), isto acontece porque a formação de professores está muito distanciada da 

profissão docente, das rotinas e culturas profissionais. O autor identifica algumas caraterísticas 

de bom professor em defesa do seu argumento de uma formação de professores construída na 

relação com a profissão e avança com cinco propostas de trabalho que devem inspirar os 

programas de formação de professores. Refere que estes devem: “Assumir uma forte 

componente práxica, centrada na aprendizagem dos e no estudo de casos concretos, tendo 

como referência o trabalho escolar” (ibidem:1). 

Em relação a esta proposta, pretendemos, nesta investigação, produzir conhecimento 

sobre o papel e a importância do TFC no currículo de formação de professores oferecido pelos 



 

 

83 

ISCED em Angola/Cabinda, a fim de estabelecer uma relação entre esse currículo de formação 

de professores com as exigências do século XXI, e no qual se regista um vertiginoso avanço da 

ciência, da técnica e das tecnologias de ponta. 

Uma segunda proposta de Nóvoa (2009: 1), relativamente à formação de professores, é 

que esta deve: “Passar para dentro da profissão, baseando-se na aquisição de uma cultura 

profissional e concedendo aos professores mais experientes um papel central na formação dos 

jovens.”  

A este propósito é importante refletirmos sobre a qualidade da formação que os ISCED 

oferecem tendo em conta que nestas instituições existem muitos professores experientes, ainda 

que reconheçamos também que nem todos tenham o sentimento e a vontade de se 

profissionalizarem como professores. 

Uma terceira proposta sugere que nos programas de formação se deve: “Dedicar uma 

atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de 

relação e de comunicação que define o acto pedagógico.” (ibidem) 

Esta proposta conduz a uma reflexão sobre o nosso compromisso na e com a educação 

e o ensino. Para Nóvoa (1992), os professores têm que se assumir como produtores da sua 

profissão. Subscrevendo esta proposta do autor, também nós consideramos que uma profissão 

bem-sucedida exige que nos comprometamos, isto é, pressupõe um comprometimento sério e 

absoluto com a profissão em relação aos princípios da educação, ensino e investigação, ao 

mesmo tempo em que somos chamados a preocupar-nos com a orientação não só dos projetos 

dos alunos como a orientá-los sobre o que aprender, porquê, como e para quê aprender certo 

conteúdo. 

Por experiência própria, submetemo-nos a várias situações com a vontade de quem 

precisa aprender, não obstante sabermos o quanto é importante para nós estarmos 

completamente comprometidas com o ensino. Este é um compromisso do dia-a-dia da profissão 

docente.  

Valorizar o trabalho em equipa e o exercício coletivo da profissão, reforçando a 

importância dos projectos educativos da escola.” 

Esta proposta é essencial e crucial para que o ensino seja consolidado. Com efeito, 

reconhece-se cada vez mais a importância do trabalho colaborativo como forma de fortalecer o 

trabalho entre os professores, mas, sobretudo, como forma de melhorar a formação dos alunos 

(Hargreaves, 1998). É nesta linha, aliás, que parece situar-se a proposta de Nóvoa (2009) ao 

sustentar que a formação de professores deve: “Caracterizar-se por um princípio de 
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responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação profissional no 

espaço público da educação.” (ibidem: 3) 

Neste caso, esta proposição parece convergir com a ideia de que se a sociedade está 

como está porque os professores não assumiram de forma séria o compromisso com o ensino. 

Consideramos, a propósito desta ideia, que cada professor deve ter a plena consciência de que 

o compromisso parte da sua conduta pessoal, da sua integridade e responsabilidade pessoal. Ou 

seja, defendemos que a lealdade e a responsabilidade profissionais são um reflexo da 

responsabilidade social, isto é, de toda a comunidade onde estamos inseridos. Quando os 

professores forem leais, e responsáveis pelos seus compromissos com a sua profissão, então 

ensinarão sem reserva, sem medo de pensar que o conhecimento é algo a não compartilhar com 

o aluno, no caso da nossa realidade. 

A formação é uma oportunidade para experimentar estratégias e desenvolver atividades 

que permitam a transformação dos sujeitos e das suas práticas e dos contextos onde as realizam. 

É nesta perspetiva que se situa Fullan (2002) cit por Imbernón (p. 29) quando sugere que a 

melhoria da escola requer um processo sistémico, o que supõe que a formação de professores 

influencia e recebe a influência do contexto no qual tem lugar e que esta influência tem 

repercussões na vida da escola e na melhoria das práticas dos professores. Nesta mesma linha 

pode situar-se a visão de Moreira (2007) quando refere que, 

“A formação de professores é encarada como um processo sistemático e organizado 

através do qual os professores, em início de formação ou no exercício da docência, se 

implicam, individualmente ou em grupo, em experiências pedagógicas que lhes 

propiciam a aquisição ou melhoria dos seus conhecimentos, competências e disposições 

que lhes permite uma melhor intervenção no campo profissional [...]” (ibidem: 236). 

Talvez por isso, a autora a que nos referimos em último lugar, partilhando a convicção 

de Alarcão e Tavares (2003: 6), entendam que a formação inicial é apenas uma etapa na 

formação ao longo da vida estabelecendo assim uma continuidade entre a formação inicial e a 

formação contínua.  

Um outro aspeto a reter como importante para este trabalho é o que é referido por Leite 

e Fernandes (2010) quando, ao problematizarem a formação inicial de professores, a relacionam 

com os desafios que se colocam aos professores nesta transição de séculos. Neste sentido, 

sustentam a ideia de uma formação de professores que não fique limitada aos conteúdos das 

disciplinas a que cada estudante, futuro professor/a, virá a ficar vinculado e às técnicas que o/a 

capacitem para transmitir esses conteúdos específicos. Concordando com a visão das autoras, 
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questiono-me sobre o que será necessário para que o professor se profissionalize contemplando, 

para além de tais conteúdos, as atividades inerentes ao exercício da docência. A este propósito, 

Tardif (1998, p. 23) considera que a profissionalização precisa de ser essencialmente centrada 

no comprometimento com uma prática reflexiva e com a aquisição de saberes e competências 

que sustentem o exercício de “ser professor” em articulação com as questões sociais e políticas 

que atravessam, globalmente, as sociedades atuais. Sobre a importância de os professores 

desenvolverem competências de reflexão, também Garcia (1995), já nos anos 90, reconheceu 

que a reflexão é um conceito muito utilizado por investigadores, formadores de professores e 

educadores diversos, para se referirem às novas tendências da formação de professores. E, neste 

sentido, assinalou vários termos utilizados para caraterizar a nova conceção do professor e do 

ensino, tais como: 

✓ Prática reflexiva, formação de professores orientada para a indagação; 

reflexão-na-ação, o professor como controlador de si mesmo (Elliot); 

✓ Professores reflexivos (Cruicksank e Applegate; Zeichner);  

✓ O professor como pessoa que experimenta continuamente (Stratemeyer); 

✓ Professores adotivos (Hunt);  

✓ O professor como investigador na ação (Corey e Shumsky); 

✓ Professor como cientista aplicado (Brophy & Everston; Freeman); 

✓ Professores com um ofício moral (Hunt);  

✓ Os professores como sujeitos que resolvem problemas (Joyce & Harootunian);  

A ideia de formar professores como profissionais reflexivos proposta por Donald Schon 

(1995) continua a merecer a nossa atenção, nomeadamente pelas razões apontadas por Nóvoa 

(1992) quando, na década de 90 do séc. XX, afirmava que a formação de professores pode 

desempenhar um papel importante na configuração de uma nova profissionalidade docente, 

estimulando a emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de uma cultura 

organizacional no seio das escolas. Recorrendo às suas palavras, a formação deve estimular 

uma perspetiva crítico-reflexivo [...] (ibidem: 12).  

Em face das ideias mobilizadas interrogo-me: que caraterísticas são necessárias ao 

currículo de formação dos professores dos ISCED para que os estudantes/futuros professores 

possam adquirir os saberes e desenvolver competências para enfrentarem os desafios da 

mundialização? Será que o modelo de trabalho de fim do curso leva os futuros professores a 

essa profissionalização? Estas são questões que nos acompanham neste estudo e para as quais 
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nos organizámos para obter informação que contribua para a melhoria da formação de 

professores em Angola.  

Debruçando-nos sobre os modelos de formação de professores, e tendo sido Angola uma 

antiga colónia de Portugal, o sistema de ensino implementado até à primeira reforma foi 

influenciado, em alguns aspetos, por o que acontecia em Portugal. Por isso, vale a pena 

debruçarmo-nos sobre estudos relativos à formação de professores em Portugal. Estrela, em 

2002, sintetizou as investigações sobre formação de professores realizada em Portugal no 

período de 1990-2000 e concluiu que essa formação, orientada pela e para a investigação produz 

efeitos formativos muito positivos, reconhecidos quer por formadores, quer por formandos. 

Estes efeitos positivos reportam-se à qualidade do processo formativo, às aquisições de 

competências técnicas de planificação dos processos de ensino-aprendizagem e de resolução de 

problemas, e ao desenvolvimento de atitudes relevantes em relação à profissão, à educação e 

ao conhecimento científico sobre educação. Também o Conselho Nacional de Educação em 

Portugal (CNE, 2015: 10) nas recomendações que produziu para a formação inicial de 

professores levantou as seguintes questões: 

a) que saberes poderão garantir um bom desempenho profissional? 

b) que modelos de formação respondem melhor às necessidades da profissão? 

c) como integrar as práticas de sala de aula nos programas de formação? 

d) como formar e recrutar os melhores professores para o exercício da profissão? 

Estas são, também para nós, interrogações relevantes para se definir um modelo de 

formação de professores capaz de preparar estudantes, futuros professores, adequado a um 

sistema educativo de qualidade. Por isso, secundamos Trindade (2011) quando reforça a ideia 

de que a formação de professores deve ser construída na base de várias relações, entre ambas 

as áreas que a interligam, sendo a formação como um tema suficientemente pertinente no 

âmbito da reflexão mais vasta sobre a natureza e os sentidos da profissão docente, ao partir da 

problemática que: 

“a formação dos professores constitui a relação entre formação científica e a 

formação pedagógica, a relação entre a formação inicial e a formação continuada, 

igualmente, a relação entre a formação qualificante e a formação experiencial, bem 

como o modo como estes diferentes tipos de articulações têm vindo a ser abordados 

quer em termos sincrónicos, quer em termos diacrónicos” (ibidem: 21). 
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Pensar na formação de professores é pensar em projetos, em investimento significativo 

na produção de investigações e reflexões sobre a problemática, ou seja, é refletir na diversidade 

de perspetivas que se apresentam para que a escola seja o lugar onde são oferecidas condições 

para que os alunos adquirem capacidades que os habilitem a uma autoformação ao longo da 

vida e a assumir a sua responsabilidade na sociedade. 

É talvez tendo em consideração os desafios que se colocam à profissão docente que 

Esteves (2015) reconhece que a formação de professores assume um lugar de primeira 

importância dentro dos sistemas educativos, e sistematiza as seguintes razões: 

✓ Uma primeira articula-se sobre o eixo formação – desempenho – dos alunos. 

Referindo que embora se desconheça o valor da variável – desempenho docente – para 

explicar ou compreender a aprendizagem e o sucesso dos alunos, afirma que estudos 

exploratórios realizados estimam que ela represente tendencialmente, a segunda causa 

ou fator mais importante, só superada pela variável “bagagem cultural de que o aluno é 

portador”.   

✓ Uma segunda está relacionada com a perspetiva de que a formação de um 

professor se integra num processo de desenvolvimento profissional ao longo da vida e, 

portanto, nunca está concluída. 

✓ Uma terceira tem a ver com a relação formação – estatuto socioprofissional dos 

professores. Portanto, a formação, a sua qualidade, duração, nível académico, influi na 

construção da identidade profissional individual e de grupo, e na dignidade reconhecida 

a uma dada profissão, [...].  

✓ Uma quarta razão é a que articula a formação com o perfil de competências 

desejável para os profissionais do ensino que atuam num contexto histórico e que pode 

ser traduzido metaforicamente pelas imagens do professor explicitadas por Doyle 

(1990), como sendo: o “bom funcionário”, “o académico principiante”, “a pessoa que 

funciona por inteiro”, o “inovador”, o “investigador”.  

Em síntese, é tendo por referência as posições a que nos reportámos que são analisados 

dados obtidos na componente empírica do estudo. 

2.1.2 A formação inicial de professores em Angola e os desafios deste século XXI 

Como já foi referido neste trabalho, os ISCED são, em Angola, as instituições 

vocacionadas para a formação de professores do ensino secundário (cf. art.º 49º da Lei 17/16 – 

Lei de Bases de Sistema de Educação e de Ensino de Angola de 7 de outubro). Como é 
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enunciado nessa Lei, “o ensino superior pedagógico é um conjunto de processos desenvolvidos 

em instituições de Ensino Superior […], habilitando os formandos para o exercício da atividade 

docente e de apoio à docência em todos os níveis e subsistemas de ensino”. É também expresso 

que estas instituições de ensino superior visam assegurar a “profissionalização para a docência 

ao longo de qualquer formação superior por intermédio de ações específicas de formação, 

equivalentes à agregação pedagógica” (cf. art.º 51º). 

Segundo Quitembo (2010), a formação oferecida pelos ISCED continua a assentar num 

paradigma tradicional que concede mais tempo à componente teórica do que à componente 

prática. Esta ênfase na componente teórica tem sido apontada como uma das lacunas que ainda 

persistem no Ensino Superior em Angola, sendo também indicativo de que as políticas do 

ensino superior neste país precisam de ser revistas.  

Como foi afirmado por um Responsável por uma Instituição do Ensino Superior (IES) 

em entrevista ao Telejornal em Angola45, os currículos, nos conteúdos, nas áreas do 

conhecimento, nas cargas horárias das aulas teóricas, das aulas práticas e das aulas teórico-

práticas, e em todos os aspetos do percurso formativo que o estudante deve percorrer para obter 

um determinado grau acadêmico, precisam de ser revistos. Para aquele dirigente, os currículos 

das universidades devem ser interrogados de modo a que os cursos possam ser mais articulados 

entre si, e organizados segundo os mesmos parâmetros. A propósito desta questão, referiu:  

“há vários modelos que, na realidade atual angolana, estão a ser aplicados […] 

modelos que, por vezes, funcionam numa lógica desencontrada. O que é preciso que 

se busque agora é que efetivamente […] haja parâmetros para que as dicotomias ou 

as diferenças não sejam assim tão gritantes. Portanto, é preciso que identifiquemos, 

como disse em instantes, os denominadores comuns a todos os cursos […]”  

A importância de se formarem comissões científicas e associações profissionais, como 

forma de garantir maior envolvimento institucional na organização dos novos planos 

curriculares dos cursos de formação inicial de professores, foi também salientada nessa 

entrevista: 

“serão formadas comissões específicas para cada curso, que vão tratar de estabelecer 

os correspondentes currículos. E aí haverá o envolvimento, não apenas da tutela, mas 

também das próprias instituições de ensino superior, bem como das ordens 

 
45Informações obtidas através de gravação da entrevista de um dos responsáveis pelo Ensino Superior, ao telejornal 

de Angola, Reitor da Universidade Mandume ya Ndemufaya (UMN) setembro de 2017. 
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profissionais. Portanto, a própria sociedade será chamada a intervir na formulação 

dos currículos de cada curso”  

A visão deste responsável por uma das Instituições do Ensino Superior em Angola 

parece estar em linha com o que foi expresso em notícia publicada na Revista Estudos & 

Opiniões, do Gabinete de Coordenação de Estudos e Análise do MPLA (2009: 63), na 

Conferência Mundial relativa ao ensino superior (2009)46quando foi apontada a necessidade de 

serem aferidos os seguintes aspetos: 

✓ A responsabilidade social do ensino superior; 

✓ O acesso, equidade e qualidade do ensino superior; 

✓ A internacionalização e a globalização do ensino superior; 

✓ O ensino, investigação e a inovação. 

Como foi destacado nessa mesma publicação, o “ensino superior é um bem público e da 

responsabilidade de todos os atores, em especial, um dever de Governo” (ibidem: 53), e 

constitui a “Trave Mestre do Desenvolvimento de Angola”, nomeadamente pelas seguintes 

razões: 

“A pertinência e a relevância do ensino superior, descartando a necessidade de uma 

geração de conhecimentos, advêm de permitir responder aos problemas mundiais 

[…]; 

A importância da contribuição do ensino superior na educação ética, no fomento dos 

valores morais e cívicos dos cidadãos” (ibidem: 54). 

Também Lussinga e Leite (2015), em artigo publicado sobre um estudo que teve como 

foco a formação inicial de professores no ISCED do Huambo, concluíram que, para que os 

professores tenham um desempenho adequado às exigências da profissão, é necessário, entre 

outros aspetos, “aumentar o contacto dos estudantes com situações escolares e de exercício da 

docência” (ibidem: 27).  

Foi tendo por referência as condições que a formação oferece de contacto com a 

profissão, face aos desafios que se colocam à docência neste século XXI, que analisámos a 

adequação dos modelos de formação inicial de professores seguidos nos ISCED de Cabinda e 

do Huambo. Vários são os estudos que têm tomado como foco a formação inicial de 

professores, na sua relação com desafios que se colocam quer às instituições responsáveis pela 

 
46Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, realizada nos dias 5 - 8 de julho de 2009 em Paris, 

organizada pela UNESCO. 
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formação, quer aos professores no exercício da docência. Entre outros, foram tidos em 

consideração estudos que focam: o currículo no quadro de uma educação para o séc. XXI 

(Delors, et al, 1996; Thélot, 2010; Leite, 2012; Leite e Fernandes, 2010); a função dos 

professores e o seu conhecimento profissional na tomada de decisões curriculares (Bolívar, 

2007; Priestley, Biesta e Robinson, 2015). 

Como é ressaltado no Relatório para a UNESCO (Delors, et al., 1996), quando foca os 

princípios e pilares de uma educação para este século XXI, a educação deve criar condições 

para se aprender a viver juntos, isto é, para desenvolver a compreensão do outro e a perceção 

das interdependências, o que permite realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar 

conflitos, respeitando os valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Segundo o que 

é proposto neste Relatório, é desejável que os professores formados pelos ISCED tenham 

competências para empreenderem mudanças significativas na forma de pensar, ser e agir na 

dinâmica social, isto é, espera-se que os estudantes, futuros professores, desenvolvam 

competências transversais pois, como é referenciado nesse relatório: “à educação cabe fornecer, 

de alguma forma, os mapas de um mundo complexo e em movimento constante e, ao mesmo 

tempo, a bússola que permite nela navegar” (Delors, et al., 1996: 73). 

Assumindo a educação nesta visão prospetiva, é reconhecido que não basta acumular 

conhecimentos propondo-se, por isso, que a educação se organize em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais ao longo da vida: aprender a conhecer, isto é, aprender a descobrir, 

a construir e a compreender o conhecimento; aprender a fazer, para poder agir e tomar decisões 

sobre as situações com que interagem; aprender a viver juntos, a fim de cooperar com os outros 

e participar de forma deliberada em projetos que contribuam para uma sociedade mais humana 

e atenta à diferença; aprender a ser, potenciando a capacidade de pensar autónoma e 

criticamente (ibidem). 

Para que os professores se preparem para responder ao que é desejado neste séc. XXI, 

tem sido apontado a importância de a formação recorrer a modelos que permitam a vivência de 

prática profissional (Nóvoa, 1992, 2009; Leite, 2009; Zeichner, 2010; Pereira e Leite, 2016; 

Leite, Fernandes e Sousa, 2017) e potenciem o desenvolvimento de competências de reflexão 

(Zeichner, 1993). Este último autor entende que a formação reflexiva deve começar com o 

próprio professor, que se vai formar, ou seja, o professor precisa investigar e investir na sua 

própria prática de modo que possa compreender como os professores aprendem a ensinar, 

partindo do estudo de metodologias de ensino e incluindo os resultados da pesquisa no 

desenvolvimento dos programas ou cursos. Segundo afirma, os práticos têm conversas 

reflexivas com as situações que estão a praticar, enquadrando e resolvendo problemas “in loco” 
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(ibidem: 20). Levantando a discussão sobre a questão de um dos problemas centrais que tem 

constrangido as universidades e centros educacionais na formação inicial de professores durante 

muitos anos, isto é, a desconexão entre os componentes dos programas oferecidos nas 

universidades e na escola, Zeichner (2010: 123), 

Talvez por isso Nóvoa lembra que “a formação de professores é um problema político, 

e não apenas técnico ou institucional” entendendo que, para avançar no sentido de uma 

formação profissional universitária, é necessário construir um novo lugar institucional. Este 

lugar deve estar fortemente ancorado na universidade, mas deve ser um “lugar híbrido”, de 

encontro e de junções de várias realidades que configuram o campo docente. Por isso, e como 

sustenta, é necessário um novo arranjo institucional, dentro das universidades, mas com fortes 

ligações externas, para cuidar da formação de professores (Nóvoa, 2017: 6). 

Situando-nos no contexto Angolano, o discurso legal dá conta da visão política sobre as 

componentes a incluir na matriz curricular da formação inicial de professores. No artigo 15º da 

Lei 109/11 é enunciado que os cursos de formação inicial de professores obedecem a uma 

estrutura curricular que inclui as seguintes componentes: 

a) Formação geral, cultural e social, centrada na sensibilização para os grandes 

problemas do mundo contemporâneo, na reflexão sobre problemas de ética e 

deontologia que se coloca na compreensão da realidade política e social do país e na 

educação para a cidadania; 

b) Formação científica e técnico-pedagógica, centrada na especialidade ou opção da área 

de docência, integrando unidades curriculares com uma diversidade e profundidade 

adequadas à obtenção da formação de base no domínio do curso e em áreas do saber 

conexas para o desempenho profissional nos níveis de docência para que o curso 

habilita; 

c) Formação em ciências da educação, abrangendo as didáticas específicas do nível de 

docência e outros domínios do saber sobre Educação, relevantes para a compreensão do 

ato educativo; 

d) Uma componente de prática pedagógica orientada pela instituição formadora, com a 

colaboração do estabelecimento de ensino em que a prática é realizada. 

A adequação destes planos de formação inicial de professores tem sido objeto de 

interesse por alguns autores e investigadores angolanos (Alfredo, Tortella e Cristina, 2014; 

Quitembo, 2010; Cardoso e Flores, 2009; Lussinga e Leite, 2015), sendo a ênfase colocada nos 

seguintes temas: políticas de formação inicial de professores primários e sua relação com 
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contextos nos quais se desenvolve a atividade docente (Vieira, 2007; Nguluve, 2006; Ngaba, 

2012); reformas educacionais que têm sido desenvolvidas em Angola, assim como o desafio do 

direito à educação (Paxe, 2014); articulação da formação inicial de professores com os objetivos 

definidos pelas reformas educativas e curriculares e as dificuldades na sua concretização, tendo 

em consideração as crescentes exigências sobre a educação no século XXI (Chimuco, 2015; 

Cassova, 2016; Mayembe, 2016); análise de condições oferecidas para uma socialização 

adequada às exigências do sistema educativo angolano e a ação docente (Lussinga, 2016, 

Lussinga e Leite, 2015; Josefa, 2014); contributo do trabalho final do curso na formação inicial 

de professores (Canhici, Leite e Fernandes, 2017); ensino da História em Angola e a formação 

de professores desta disciplina (Quinta, 2016; André, 2014). 

Outros temas têm marcado o interesse dos investigadores angolanos como, por exemplo: 

a importância da educação ambiental no currículo da formação de professores e a capacitação 

de alunos capazes de tomarem decisões fundamentadas e participarem em discussões em suas 

comunidades (Buanga, 2014); a avaliação de cursos de ensino superior e a sua análise em 

função do grau da satisfação e insatisfação e do contexto de formação dos estudantes que 

ingressam no ISCED de Cabinda (Pedro, 2014); práticas de avaliação da aprendizagem nas 

escolas secundárias em Cabinda/Angola, mediante a identificação das mudanças e 

permanências de práticas indesejáveis que ocorrem nesse processo (Boa Isabel, 2016); a 

docência no ensino superior e as conceções de práticas pedagógicas dos professores na 

formação de professores (Chocolate, 2016). 

Estes estudos, ao fornecerem um conhecimento sobre aspetos vários do sistema 

educativo em Angola, indiciam a relevância de se pensar a formação inicial de professores nas 

condições que oferece para que os estudantes, futuros professores, sejam capacitados para 

responderem aos desafios da educação neste século XXI. No entanto, não é somente em Angola 

que os problemas na formação de professores são identificados. Um estudo de Korthagen, 

Loughram e Russel (2006)47, in Lopes (2013: 19), refere que, apesar de neste século a formação 

de professores começar a ser reconhecida e valorizada como um objeto de pesquisa académica, 

existe uma certa urgência para que esta pesquisa seja levada a cabo, uma vez que, por diversas 

razões, a formação de professores se encontra numa posição difícil. Estes mesmos autores 

reconhecem que é preciso que os programas de formação de professores sejam claros, nos seus 

princípios e objetivos por forma a permitir que os formadores de professores e supervisores 

 
47 Tradução para português do artigo com a referência F. Korthagen, J. Loughram and T. Russel (2006). 

Developing fundamental principles for teacher education programs and practices.  
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tenham como horizonte potenciar nos estudantes o desenvolvimento de competências quer 

pedagógicas, quer investigativas. 

Ao analisarem três programas de formação de professores de três universidades, estes 

autores chegaram à conclusão de que a questão de aprender a partir da prática tem vindo a ser 

um aspeto central de atenção. Os formadores de professores desses três programas analisados 

partilharam a ideia de que os estudantes não aprendem através da experiência, mas através da 

reflexão sobre a experiência e através da interação com os outros. Quer para o ensino realizado 

pelos formadores, quer para as aprendizagens realizadas pelos estudantes, a reflexão e a 

aprendizagem com suporte intercolegial são vistos como importantes marcos da prática 

(ibidem: 27). Tendo por base esse estudo, os autores a que nos estamos a reportar construíram 

sete princípios considerados fundamentais para a aprendizagem dos estudantes e para a 

mudança dos programas de formação de professores.  

1. Aprender sobre o ensino envolve a existência contínua de exigências 

conflituantes e concorrentes; 

2. Aprender sobre o ensino requer uma visão do conhecimento como uma 

disciplina a ser criada, e não como uma disciplina já existente;  

3. Aprender a ensinar exige uma mudança de foco do currículo para o estudante; 

4.  A aprendizagem sobre o ensino é melhorada através da investigação realizada 

pelos futuros professores (estudantes); 

5. Aprender sobre o ensino requer uma ênfase naqueles que estão a aprender a 

ensinar e no trabalho colaborativo entre pares; 

6.  Aprender a ensinar requer relações significativas entre as escolas, universidades 

e os estudantes;  

7. A aprendizagem sobre o ensino é melhorada quando as abordagens sobre o 

ensino e a aprendizagem defendidas no programa são modeladas pelos formadores de 

professores, na sua própria prática. 

Ao descreverem cada princípio, Korthagen, Loughram e Russel, 2006, in Lopes (2013) 

aconselham o que deverá ser seguido para resultados satisfatório nos projetos de formação de 

professores. Assim, no primeiro princípio, ao sugerirem que a preparação do professor precisa 

de se concentrar em como aprender com a experiência e em como construir o conhecimento 

profissional, reconhecem a necessidade de responder a uma série de conflitos e exigências 

concorrentes e consideram que ajudar os estudantes a reconhecer e a responder a estas 
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exigências concorrentes é uma forma de os ajudar a aprender de forma significativa através da 

experiência. Neste sentido, lembram que, nas abordagens tradicionais de “teoria-para-prática” 

na formação de professores, este aspeto parece ter sido esquecido e pode bem explicar o 

fenómeno do choque da realidade nos recém-licenciados. Como afirmam, o futuro professor 

começa a acreditar que o ensino é uma tradução da teoria na prática de uma forma direta e o 

confronta com as complexidades da prática torna-se chocante (ibidem: 30).  

Relativamente ao segundo princípio, sustentam que aprender sobre o ensino requer uma 

visão do conhecimento como uma disciplina a ser criada, e não de uma disciplina já existente. 

Para eles, a ideia de que os professores devem ser ensinados a partir dos resultados da pesquisa 

realizada pelos investigadores (que não são vistos como professores) ajuda a explicar a sensação 

generalizada de irrelevância dos cursos de formação inicial. Além disso promove a convicção 

de que a experiência é irrelevante para a aprendizagem e dificulta o desenvolvimento de formas 

mais eficazes de aprendizagem e ensino nas escolas (ibidem: 28).  

Na continuação destes argumentos, o terceiro princípio fundamenta-se em que, aprender 

a ensinar exige uma mudança de foco do currículo para o estudante. Para os autores, é 

fundamental que os futuros professores tenham oportunidades de avaliar os seus pensamentos 

e ações de maneira a que ajudem a iluminar não só as próprias ações sobre o ensino, mas 

também os sentimentos e as razões que os levaram a tomar determinadas ações pedagógicas. 

Para iluminar totalmente a dinâmica de uma situação de ensino, os futuros professores precisam 

de oportunidades para compreender o que está envolvido no planeamento do ensino, no fazer 

do ensino, e na reflexão sobre o ensino. Neste sentido, reforçam o vínculo à relação entre o 

ensino e a aprendizagem, em simultâneo, e não à visão tradicional de que aprender a ensinar 

inclui o pressuposto de que os conhecimentos aprendidos na universidade oferecem os 

fundamentos teóricos do ensino e que a experiência nas escolas (estágio) oferece uma situação 

em que os princípios da aprendizagem anteriormente apreendidos são praticados. Para os 

autores, esta visão cria muitas dificuldades, incluindo o facto de que a especialização do ensino 

prático é adquirida, em grande parte nas escolas com professores cooperantes (ibidem: 34).  

No quarto princípio sustentam que a aprendizagem sobre o ensino é melhorada através 

da investigação realizada pelos futuros professores (estudantes) clarificando que os estudantes 

são profissionais emergentes que são capazes de dirigir o seu próprio desenvolvimento 

profissional, pesquisando sobre o seu próprio ensino. Ao criar e ao compartilhar a sua própria 

visão da prática, através dos resultados da sua pesquisa, distinguindo as diferentes perspetivas 

da teoria, da prática da transmissão de conhecimentos e de socialização, consideram estes 

autores que o seu papel profissional pode ser mais reconhecido, definido e melhorado. Para 
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esses autores, muitos jovens encontram experiências desconcertantes durante as suas 

colocações em estágio. Esta gama considerável de experiências, rematam, pode ser vista como 

dados a partir dos quais eles podem tornar-se mais informados sobre o seu próprio 

desenvolvimento como professores. Portanto, pesquisar ativamente sobre a sua própria prática 

pode ser um catalisador para os futuros professores (ibidem: 35).  

No quinto princípio argumentam dizendo que aprender sobre o ensino requer uma 

ênfase naqueles que estão a aprender a ensinar e no trabalho colaborativo entre pares. Assim, 

sustentam que, quando um supervisor responsável por um determinado grupo da escola está 

atento ao processo de aprender a ensinar, as reuniões semanais podem fornecer oportunidades 

únicas para o desenvolvimento de perspetivas sobre aprender a ensinar. Quando um programa 

de formação de professores é reestruturado e deliberadamente enfatiza o trabalho com os pares, 

está a abrir-se caminho para a aprendizagem entre pares sobre o ensino, que deverá continuar 

ao longo da carreira de um professor (ibidem: 39). 

No sexto princípio os autores esclarecem que aprender a ensinar requer relações 

significativas entre as escolas, as universidades e os estudantes pois através destas ligações com 

as escolas e a profissão, os estudantes, futuros professores devem compreender as muitas e 

intricadas maneiras em que o ensino em si é semelhante e diferente do ensinar sobre o ensino. 

Referem ainda que também se exige que os formadores tenham um entendimento prático do 

impacto da prática sobre a teoria e da teoria sobre a prática, como uma base sólida para a 

construção de “conexões próximas”, que atende, ao mesmo tempo, a três perspetivas diferentes: 

a perspetiva do indivíduo que está a aprender a ensinar, a perspetiva do professor cooperante, e 

a perspetiva do formador de professores na universidade (ibidem: 42). 

Finalmente, o sétimo e último princípio apresentado refere que a aprendizagem sobre o 

ensino é melhorada quando as abordagens sobre o ensino e a aprendizagem defendidas no 

programa são modeladas pelos formadores de professores, na sua própria prática. Isto porque, 

segundo os autores, aprender sobre as formas como os professores experientes e os formadores 

de professores assumem riscos e desenvolvem novas abordagens de ensino é uma maneira de 

os novos professores compreenderem quando, e como, é possível e essencial assumir riscos 

profissionais. Tornar claro o raciocínio pedagógico para a prática, tornando-se explícito e 

compreensível para os estudantes, é um aspeto importante da modelagem do ensino na 

formação de professores (ibidem: 46). 

Para estes autores, o uso de princípios mais específicos, para orientarem as práticas 

dentro de um programa de formação de professores, pode levar a resultados claros e positivos 

nos formandos, o que justifica a urgência de identificar tais princípios, especialmente os que 
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apoiam a ligação entre experiência e teoria, e formas que possam ser sensíveis às expectativas, 

às necessidades e às práticas dos formadores de professores e dos estudantes.  

Em síntese, as mudanças nos programas de formação de professores têm suscitado 

desafios para os seus configuradores e formadores de professores, pois o mundo atual está em 

constante mudança. Neste sentido, Leite e Fernandes (2013), ao debruçarem-se sobre os 

desafios que se colocam aos professores nesta transição de século, argumentam que, a evolução 

tecnológica que desde a segunda metade do século XX se tem vindo a afirmar configura uma 

mudança paradigmática no modo de pensar a sociedade e o papel das diferentes instituições. 

Referem que à “escola passou a ser requerido que crie novas dinâmicas internas e que fortaleça 

as parcerias com a comunidade envolvente, no sentido de responder à complexidade das novas 

realidades sociais” e que aos “professores passaram a ser solicitados novos métodos de ensinar 

e de fazer aprender que permitam que todas as crianças e jovens tenham sucesso escolar” 

(ibidem: 56). O que foi também constatado em estudo realizado por Pereira, Mouraz, Lopes e 

Sousa (2013), é que “esta transformação necessita de novos dispositivos cognitivos e 

relacionais e de novos conhecimentos, para se compreender o trabalho docente, que não podem 

deixar de implicar os processos e os conteúdos da formação inicial dos professores” (ibidem: 

79). 

As ideias acima referenciadas são fundamentais para pensar os modelos usuais na 

formação inicial de professores nos ISCED de Cabinda e do Huambo, lócus da pesquisa a que 

se refere este trabalho. Em Angola, os programas de formação de professores, como se pode 

constatar no Programa Nacional de Formação e Gestão do Pessoal Docente (PNFGPD), Decreto 

Presidencial de 2018, são orientados pelos seguintes objetivos: “garantir que, nos cursos de 

formação inicial de professores, sejam proporcionadas as adequadas oportunidades de aquisição 

da qualificação profissional exigida pelo futuro desempenho docente e só obtenham certificação 

profissional para a docência os que a tiverem adquirido; proporcionar aos docentes em serviço 

oportunidades de desenvolvimento de competências profissionais, predominantemente 

centradas na melhoria das práticas de ensino na sala de aula e de coordenação pedagógica na 

escola e com uma valência significativa de apoio tutorial”. Isto quer dizer que a oportunidade 

de formação dos professores não ocorre somente no ensino primário, como tem acontecido até 

agora, mas para os diversos níveis de ensino. Portanto, este programa nacional define que 

deverão ser organizados programas diferenciados de desenvolvimento de competências para os 

diversos públicos docentes, incluindo todos, ao contrário do que tem acontecido até agora: uma 

percentagem significativa de tempo dedicada à supervisão da prática docente em sala de aula; 

programas de apoio à integração profissional de professores, nos primeiros anos de exercício 
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docente (indução); programas de atualização de conhecimentos e de melhoria, ou aquisição, de 

novas competências de prática docente (cf. PNFGPD: 4.399). Estas medidas devem ser 

adotadas para uma mudança de comportamento - quer dos diretores pedagógicos, 

coordenadores de cursos ou de disciplinas, quer dos supervisores da prática pedagógica dos 

professores em sala de aula e na escola – tendo em vista um país que quer crescer em todas as 

dimensões.  

Retomando Leite e Fernandes (2013), estas investigadoras reforçam a ideia de que, 

“a formação inicial de professores tem de se afastar de modelos tradicionais que 

atribuem à escola e à educação escolar a mera função de reproduzir o conhecimento 

existente [para se orientar no sentido de uma] formação que se apoie numa 

organização e numa estratégia que favoreçam o contacto com situações reais e que 

se oriente para uma positiva mudança social” (ibidem: 55). 

No mesmo sentido, Lopes, Mouraz, Pereira e Sousa (2013), em estudo que analisou o 

contacto com a prática num modelo de formação, assinalam que, 

“A qualidade do modelo institucional de formação é reconhecida por todos os 

intervenientes que, para o descreverem, enfatizam a proximidade aos campos da 

prática, as parcerias, a boa planificação do trabalho que lhes está subjacente e a 

organização e a extensão da componente prática do currículo” (ibidem: 124). 

Relativamente às características dos professores que asseguram a formação inicial de 

futuros professores, estas mesmas autoras afirmam que o perfil do profissional a formar é 

determinante na postura dos formadores (ibidem: 125) reconhecendo como positivo os 

formadores demonstrarem um forte comprometimento com a qualidade dos profissionais que 

estão a formar, estando conscientes da importância social e humana da tarefa que irão levar a 

cabo (ibidem: 139). 

Em síntese, as mudanças e desafios exigidos à escola e aos professores têm sido objeto 

de análise por vários autores atentos à importância de ser promovida aprendizagem adequada 

ao que é esperado deste século. Disso é exemplo o que afirma Nóvoa: 

“a crítica principal que hoje se dirige à escola diz respeito à sua incapacidade para 

promover as aprendizagens, respondendo assim aos desafios da sociedade do 

conhecimento. Promover a aprendizagem é compreender a importância da relação ao 

saber, é instaurar formas novas de pensar e de trabalhar na escola, é construir um 

conhecimento que se inscreve numa trajetória pessoal. Hoje é necessário mobilizar, 

com o mesmo vigor, novas energias na criação de ambientes educativos inovadores, 
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de espaços de aprendizagem que estejam à altura dos desafios da 

contemporaneidade” (Nóvoa, 2009: 13). 

É tendo estas ideias por referência que, no estudo a que se refere este trabalho, foram 

analisados os modelos de formação inicial de professores nos ISCED de Cabinda e do Huambo. 

2.1.2.1 Um olhar sobre a formação de professores em Angola - do “antes” para o 

“agora” 

A leitura que se constrói neste ponto baseia-se essencialmente em documentos oficiais 

e também em algumas obras de relevo que trouxeram o seu contributo à problemática da 

formação de professores em Angola. Não se pretende construir uma visão geral histórica, mas 

sim trazer alguns elementos que ajudem a esclarecer pontos de partida e a compreender a 

evolução da formação de professores em Angola. 

A independência nacional, em 1975, a que já nos referimos na primeira parte deste 

trabalho, trouxe liberdade, mas arrasou o país que então nascia e procurava erguer-se. A 

ambição sobre o poder desencadeou uma guerra sangrenta que não só prejudicou o avanço e o 

desenvolvimento do país que se afirmara com a independência conquistada, como provocou 

também a fuga massiva do corpo docente tanto português como angolano que exerciam tal 

função (Filipe Zau48, 2013). Segundo este autor, o primeiro sistema educativo angolano passou 

a estar em causa e a sua reforma tornou-se imprescindível quando, no período de 1980 a 1984, 

se constatou que os índices de sucesso eram em todas as classes do Ensino de Base Regular 

inferiores às taxas de reprovação e abandono escolar49. Os Cursos de Superação, com o apoio 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Organização das Nações 

Unidas (UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), constituíram um 

esforço para a elevação do nível académico de docentes habilitados com a 4ª classe, com a 

responsabilidade de instruir e de educar crianças até à 4ª classe. Os ISCED, dependentes dos 

diferentes Ministérios com a tutela do Ensino Superior, criados sob a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, aprovada para formar professores para os Institutos Médios Normais, dependentes 

do Ministério da Educação, não estavam a cumprir o papel social e estratégico para o qual foram 

criados.  

 
48Jornaldeangola.sapo.ao Opinião Artigos- https://www.google.pt/url? 
49De acordo com o autor o diagnóstico de 1986 permitiu constatar que em cada 1.000 alunos matriculados na 1ª 

classe, só 142 concluíram a 4ª classe, 34 concluíram sem repetição de classe, 43 com uma repetição de classe e 65 

com duas ou três repetições. 
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O subsistema de formação de professores, criado em 1977, para valorizar e validar o 

papel social do professor, dada a sua importância interventiva em prol do processo económico 

e social do país, teve, desde a criação da Lei de Bases do Sistema de Educação (Lei 13/01 

dezembro 2001), uma função inócua na formação de docentes necessários a todos os outros 

quatro subsistemas de ensino (Neto, 2008). Daí que se compreenda melhor a razão dos 

resultados do diagnóstico de 1986. Angola começava, então, a entrar numa nova realidade, 

reconhecendo a importância que um bom ensino pode proporcionar para uma boa educação. 

Mas foi apenas em 2008 que, depois de várias consultas alargadas feitas com todas as partes 

interessadas, se avançou para a construção do que foi designado “Plano Mestre de Formação 

de Professores 2008-2015”, já referido no capítulo anterior. Nesse documento é referido que 

este plano tem um “papel estratégico na vida Nacional, e na definição de uma política global 

de formação de profissionais da educação que contribua para que o Sistema Educativo 

Angolano acompanhe a informação acelerada do mundo, a partir do desenvolvimento de 

competências básicas necessárias para “aprender a aprender ao longo da vida” (ibidem: 2). 

Tratava-se de um projeto ambicioso, vasto e multifacetado, na perspetiva de construção 

de uma “Escola renovada e transformadora”, apta a responder aos desafios de uma sociedade 

em permanente mudança, exigindo sempre uma reflexão profunda sobre a formação dos 

docentes numa lógica construtivista. Nele é também expressa a finalidade de se oferecer uma 

formação inicial de professores e educadores que visa o “desenvolvimento de competências 

básicas específicas assim como a sua ativação e otimização, defendendo que os saberes dos 

professores devem assentar em bases sólidas e aprofundadas, melhoria da qualidade do ensino 

e a defesa da identidade e da responsabilidade do docente” (Neto, 2008: 1). 

Para a elaboração e concretização do projeto do Plano Mestre de Formação de 

Professores foram, no entanto, propostas várias atividades que exigiram grandes somas de 

valores, o que tem dificultado a sua implementação, deixando-nos, contudo, a interrogação se 

tais dificuldades não se devem também a certo desinteresse político pela educação, em geral. 

Para já, e voltando ao modelo de formação de professores vigente em Angola, refira-se que ele 

tem sido objeto de crítica por vários autores, como Cardoso e Flores (2009), Tamo (2012), 

Nzau, Lopes e Costa (2012), Lussinga e Leite (2015), Alfredo, Tortella e Cristina (2014), 

Chimuco (2014), Canhici, Leite e Fernandes (2017). O trabalho de Cardoso e Flores (2009), 

que se debruçou sobre o processo de formação de professores levado a cabo nos ISCED em 

Angola, levanta alguns questionamentos interessantes e alguns desafios. Para as autoras, os 

desafios e problemas em torno de um modelo de formação de professores em Angola orientado 
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para a melhoria da qualidade de educação são, na verdade, um grande calcanhar de Aquiles. 

Sublinham a propósito: 

“A formação de professores em Angola não tem sido abordada de forma adequada 

em relação ao conhecimento, porque tem sido marcada por uma forte tendência para 

exposição, numa simples cadeia de repetições e reproduções; no atual modelo de 

curso de licenciatura em pedagogia e psicologia, o licenciado recebe apenas alguns 

elementos teóricos e técnicos, cumprindo poucas horas de estágio tornando-o pouco 

significativo. (Existe) uma concentração nos planos curriculares das disciplinas 

específicas sobre as práticas pedagógicas no final do curso” (Cardoso e Flores, 2009: 

661). 

Esta visão das autoras dá conta de um conjunto de fragilidades que tem marcado a 

formação de professores em Angola de entre as quais se evidencia a ênfase na teoria, o que 

parece induzir para práticas pedagógicas de caráter expositivo com pouco lugar para a 

participação dos estudantes. Outro igualmente importante estudo (Nzau, Lopes e Costa, 2012) 

demonstrou que a formação de professores em Angola tem fragilidades com repercussões 

negativas nas aprendizagens dos alunos do ensino secundário. Mostrou também que os 

programas dessa formação centrados em modelos50  didáticos sobre campos concetuais 

conduziriam à alteração das práticas de ensino dos professores, determinando melhorias 

importantes nas aprendizagens dos alunos.  

Do mesmo modo, Alfredo, Tortella e Cristina (2014: 140) concluíram que a fragilidade 

na seriedade de que se pretende na prática educativa em Angola tem relação com a carência de 

professores qualificados ou especializados e com as infraestruturas para ensino, que são 

instáveis e exíguas. Instáveis porque não reúnem condições de trabalho para a atividade docente 

de formar futuros professores, e exíguas porque, geralmente, a demanda se sobrepõe à oferta.  

Chimuco (2014: 1), que  se debruça sobre os desafios e necessidades com que a 

formação inicial de professores em Angola se depara no contexto da reforma educativa, em 

articulação com os objetivos suportados na Lei de Bases nº 13/0151, identifica vários 

constrangimentos e debilidades procurando compreender as competências exigidas aos 

formadores e formandos. Como dificuldades aponta a falta de um estabelecimento para o 

desenvolvimento com qualidade do estágio pedagógico, a existência de poucos professores para 

 
50Os autores afirmam que um modelo simples de formação de professores, que deve adequar-se com a necessidade 

de formar mais professores num curto intervalo de tempo para a qualificação do ensino de ciências em Angola, é 

um dos desafios de políticos, professores e encarregados de educação (Nzau et al., 2012: 2). 
51 Atualizada pela Lei 17/16 de 7 de outubro  
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a dinamização desta prática, obstáculos ao nível de conteúdos das disciplinas, e no uso de 

métodos e técnicas de ensino, entre outras.  

Do mesmo modo, estudo realizado por Canhici, Leite e Fernandes (2017: 437) 

referindo-se ao modelo de formação inicial de professores dos ISCED em Angola, realçam a 

falta de técnicos e de profissionais atentos aos diferentes perfis dos profissionais a formar, a 

falta de estágios curriculares e a falta de adequação (uniformização) dos conteúdos a serem 

administrados com a reforma educativa que está acontecendo no ensino geral. Diante desse 

conjunto de debilidades, o estudo realizado por estas autoras demonstrou que, 

“os professores devem estar capazes de poder perceber a mudança social […] o 

agente educador, a própria instituição educacional devem também perceber que é 

preciso ir adaptando as formas de ensino, os métodos, os programas curriculares de 

acordo com aquilo que a própria sociedade está a exigir neste momento; conteúdos, 

programas curriculares que coadunam com a realidade social educativa que se 

imponha para o século XXI […] os métodos pedagógicos, as metodologias de ensino, 

os conteúdos a serem administrados […] tudo isto deve ser reajustado de acordo com 

o desenvolvimento da dinâmica social” (ibidem: 436). 

Esse testemunho reforça as ideias de Leite e Fernandes (2010) quando fazem uma 

análise dos desafios colocados aos professores na construção de mudanças educacionais e 

curriculares, e quando realçam a importância de os professores serem formados para 

desempenharem o papel de configuradores do currículo e não de meros executores que, em uma 

orientação técnica, apenas repetem aquilo que lhes foi prescrito. Essa é a autonomia desejada 

para os professores (Bolívar, 2003), apoiada em uma reflexão construtiva (Zeichner, 2008) que 

requer processos de formação vividos no exercício da docência (Nóvoa, 2009). 

Em síntese, os resultados destes estudos remetem para a importância de uma análise 

crítico-reflexiva sobre o modelo adotado para a formação de professores em Angola e a 

necessidade de se romper com um paradigma52de formação que, pelas fragilidades que 

apresenta, parece estar já ultrapassado. Por isso, estas críticas têm suscitado debates académicos 

sobre as possibilidades da sua manutenção, nos moldes em que está implementado. Uma dessas 

críticas está relacionada com os objetivos do trabalho de fim de curso (TFC), e com o modo 

 
52“Paradigma” em Grego significa: mostro ao lado. Paradigma é o que mostra ao lado, isto é, um exemplo, um 

modelo, um jeito. Significa um modo de pensar, fazer e de agir. O autor que falava numa conferência de professores 

universitários referia de que nós estamos a viver a emergência de múltiplos paradigmas. Se uma coisa é concreta 

é exatamente a alteração do modo de pensar, de olhar, e de fazer as coisas. E há pessoas nesta mudança de 

paradigmas que continuam ancorados nas práticas que tiveram. Aliás, remata, são pessoas impermeáveis a 

mudanças (Definição de Mário Sérgio Cortella, Filósofo e Educador Italiano residente no Brasil). 
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como ele é desenvolvido. Um retrato sobre a FIP em Angola, traçado por Quitembo (2010), 

afirma tratar-se de uma formação que segue uma linha “positivista assente no paradigma 

tradicional, e com um reduzido tempo de formação prática” (ibidem: 641).  Admitindo que essa 

é uma questão da macropolítica, reconhecemos, todavia, que “é preciso que os desenhadores e 

decisores de tais políticas passem o poder de decisão sobre o currículo aos seus atores 

educativos […] de modo a garantirem a formação adequada de cada estudante” (Leite, 2006: 

26). Mas, como adverte Leite, reportando-se à realidade portuguesa, os diversos governos, ao 

acederem ao poder, introduzem medidas justificadas na intenção de resolverem os problemas 

que vão sendo apontados no sistema educativo que, muitas vezes, acabam por ter poucas 

consequências pelo modo como são interrompidas. De certo modo, esta mesma situação ocorre 

em Angola, embora com distintas repercussões, como a componente empírica deste estudo 

revela. 

2.2 O Currículo de Formação de Professores nos ISCED  

Um estudo que elege por foco a formação inicial de professores justifica interrogar: Que 

características devem ser seguidas na organização de um currículo de formação de professores 

do séc. XXI?  

Analisar a formação inicial de professores dos cursos dos ISCED de Angola, e em 

particular os de Cabinda e Huambo, implica reconhecer que devem existir oportunidades não 

só para os estudantes, futuros professores, obterem os conhecimentos científicos relacionados 

com as disciplinas da docência, como para aprenderem a lidar com os problemas existentes na 

esfera educacional e entenderem a escola como local de socialização e ressocialização dos 

indivíduos. O facto de se reconhecer que a escola pode constituir um lugar onde o sujeito social 

é transformado no sentido de corresponder aos anseios da própria sociedade, implica que os 

formadores tenham este desafio em consideração. Como já foi referido, a formação inicial dos 

professores nos ISCED deve seguir princípios definidos por legislação53 determinada pelos 

decisores das políticas de educação e ensino em Angola e contemplar o que tem sido divulgado 

pelo conhecimento produzido sobre formação de professores. 

No que ao modelo de formação diz respeito, no ISCED de Cabinda, assim como em 

outros ISCED, a formação inicial de professores segue um modelo de conclusão de curso 

assente, não em um estágio pedagógico54, mas sim no desenvolvimento de uma pesquisa do 

campo de estudo do futuro professor, designado por “trabalho de fim de curso” (TFC). No caso 

 
53 LBSE Lei 13/01 de 01 de Dezembro substituída pela LBSE Lei 17/16 de 07 de Outubro  
54 ISCED de Cabinda  
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do ISCED do Huambo, o modelo seguido, e ao contrário de todos os ISCED, é a de um estágio 

pedagógico55 que, em 2011, substituiu o modelo de conclusão do curso pela apresentação de 

um TFC.  

A literatura académica sobre a formação inicial de professores oferece-nos várias linhas 

orientadoras do que deve ser o currículo de formação e que caraterísticas deve conter. 

Começando pelo conceito de currículo de formação, ele representa a expressão e a proposta de 

organização dos segmentos e dos conteúdos que o compõem, desempenhando uma função 

dupla – organizadora e ao mesmo tempo unificadora – do ensinar e do aprender (Sacristán, 

2013: 16). Por outro lado, existe uma relação entre a formação de professores e o 

desenvolvimento do currículo, pois a formação tem uma finalidade fundamental: melhorar a 

ação de ensinar e de fomentar a aprendizagem, ou seja, melhorar os componentes que intervêm 

no currículo. A relação da formação com o currículo é imprescindível, pois, se o currículo se 

relaciona com o ensinar e o aprender, obrigatoriamente também se relaciona com a formação 

de professores, que tem como finalidade formar profissionais com qualidade e que, no exercício 

da sua profissionalidade, potenciem climas favoráveis a aprendizagens significativas para os 

alunos por quem são responsáveis (Imbernón Munoz, 2013: 495). 

Continuando a focar a atenção no currículo, e na sua relação com a formação de 

professores, recorremos a Leite (2007) quando chama a atenção para as exigências que hoje se 

colocam aos professores e às escolas. Nas suas palavras, “hoje são exigidas competências de 

ordem relacional e social aos professores e decisores/gestores das escolas” (ibidem: 54). 

Subentende-se destas ideias que a formação inicial de professores precisa de acompanhar as 

mudanças que ocorrem a nível da instituição escolar e as exigências que se colocam aos 

professores e que deles requerem o domínio de novas competências. Por isso, pensar um modelo 

de formação de professores pressupõe que se tenha em conta questões curriculares e lógicas 

organizacionais das instituições formadoras. Na perspetiva de Ravitch (2011)56,  cada modelo 

 
55 ISCED do Huambo 
56A obra de Ravich, com o tema “vida e morte do grande sistema educativo escolar americano”, demonstra como 

cada sistema de educação tem suas vantagens e desvantagens. As primeiras ideias reformadoras da educação 

americana, por exemplo, na primeira década do século XXI, eram baseadas na responsabilização e na escolha 

escolar. A autora conta que se mudou a natureza das escolas públicas. A responsabilidade não faz sentido quando 

ela sabota os objetivos maiores da educação. O que fora um movimento pelas referências, agora estava a ser 

substituído pelo movimento da responsabilização. O que fora um esforço para melhorar a qualidade da educação 

se transformou em uma estratégia de contabilidade: meça, depois puna ou recompense. Nenhuma experiência com 

educação era necessária para administrar um programa assim. Qualquer amante de dados poderia fazê-lo. A 

estratégia produziu medo e obediência entre os educadores; ela muitas vezes gerava escores elevados. Mas não 

tinha nada que ver com a educação. Os testes devem seguir o currículo. Eles deveriam ser baseados no currículo. 

Os estudantes precisam de uma fundamentação coerente do conhecimento e de habilidades que cresçam mais forte 

cada ano. O conhecimento e as habilidades são ambas importantes, assim como é aprender a pensar, debater e 

questionar. Uma pessoa bem-educada tem uma mente bem esculpida, moldada pela leitura e pensamento sobre 
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de formação tem sempre vantagens e desvantagens, assim como os currículos de formação, 

razão pela qual, na componente empírica deste estudo nos debruçamos sobre dois modelos 

distintos de formação inicial de professores, analisando as vantagens e desvantagens que lhes 

são atribuídas por professores e por estudantes, futuros professores.  

Segundo Beker (2012), o currículo para a formação é adotado segundo as necessidades 

de formação que os cursos necessitam. Por isso, para este autor, as Ciências Humanas e Sociais 

têm sido forçadas a rever o seu pensamento para encontrar novas maneiras de falar sobre 

situações de mudanças que afetaram a política educacional, o conteúdo curricular, a reforma 

escolar e, assim também, a formação de professores. Mas, para haver mudança no currículo, 

como sustentam Formosinho e Machado (2008), deve haver um consenso entre os decisores 

das políticas educativas e os que vão lidar com ele, neste caso os gestores das instituições de 

formação e os responsáveis pela formação, os professores. Os autores argumentam que as 

“alterações curriculares, por si só, não garantem as transformações que visam e correm o risco 

de se esgotarem nos normativos que as suportam [...] (ibidem:8). Leite (2002), por seu lado, 

sustenta uma visão de currículo numa perspetiva ampla e resultante de uma construção social e 

cultural, englobando o conjunto de processos de seleção, organização, construção e 

reconstrução cultural (no seu sentido amplo), ou seja, como tudo o que existe enquanto plano e 

prescrição e tudo o que ocorre num dado contexto e numa situação real de educação escolar. 

Em Portugal por exemplo, como refere Leite (2006: 69), “o século XX terminou com um 

movimento que prometia construir um esforço para romper com a cultura de centralização 

curricular […], tendo esse movimento perdido expressão no início do século XXI, através de 

um conjunto de políticas muitas vezes tomadas contra os professores, ou pelo menos não os 

tendo envolvido nas decisões, e deles devolvendo imagens nem sempre positivas”. 

Esta autora, ao criticar a conceção restrita que associava o currículo ao conjunto de 

disciplinas do plano de estudos, relembra que o currículo não se esgota nos conteúdos a ensinar 

e a aprender, isto é, na dimensão do saber, ampliando-se a aspetos que, na sua intencionalidade, 

se orientam para as dimensões do ser, do formar-se, do transformar-se, do aprender a decidir e 

a intervir e do viver com os outros (Leite 2002). É no quadro desta conceção ampla de currículo, 

que consideramos que se deve pensar e fundamentar a formação inicial de professores. 

 
história ciências, literatura, artes e política. A pessoa bem-educada aprendeu como explicar ideias e ouvir 

respeitosamente os outros, [...] (Ravitch, 2011 p. 31-47). 
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2.2.1 A Licenciatura de formação de professores no ISCED de Cabinda  

Os primeiros passos para o ensino superior em Cabinda constam do trabalho de Buissa 

(2016) que faz uma narrativa profunda sobre a história do curso de matemática do ISCED de 

Cabinda. Nesta província, tal como em outras, quando os indivíduos terminavam os seus 

estudos de nível médio eram obrigados a deslocar-se em busca da continuidade de uma 

formação superior (ibidem: 141). Como ressalta a autora, na ausência de instituições de ensino 

superior em Cabinda, a formação nesse nível de ensino somente era possível a pessoas com 

condições financeiras capazes de suportar os estudos fora de sua localidade ou a quem tivesse 

a oportunidade de ser comtemplado com bolsa de estudo interna ou externa paga pelo ex-

Instituto Nacional de Bolsas de Estudo (INABE) atualmente Instituto Nacional de Gestão de 

Bolsas de Estudos (INAGBE), ou por alguma empresa que presta serviços sociais em Angola, 

como a Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC) (ibidem). 

Assim, como refere a autora, a maior parte da população que vivia abaixo do nível da 

pobreza, após o término do ensino médio ficava esperando até que o ensino superior se tornasse 

realidade em Cabinda. Por outro lado, o êxodo estudantil trouxe muitas consequências negativas 

para a província, por exemplo o abandono da família e da própria província, que não 

regressavam às suas regiões de origem, e participavam, deste modo, de uma fuga de cérebros, 

porque a maioria desses quadros que foram buscar licenciatura fora da província e cidade de 

Cabinda não regressavam à sua procedência. Existindo um número elevado de indivíduos que 

tinha feito os cursos médios, quando João Lourenço, então secretário do MPLA, reuniu com os 

quadros da província, foi-lhe colocado o problema da necessidade de ensino superior em 

Cabinda, proposta que, segundo a autora, foi mal recebida por este governante, alegando a falta 

de condições na província para a criação do ensino superior. Por essa razão, foi encaminhado o 

problema para o Ministro da Educação por intermédio do então governador da província, José 

Amaro Tati (ibidem: 142). 

As condições em que Cabinda se encontrava, segunda esta autora, não permitiam o 

desenvolvimento adequado dos vários sectores económicos e sociais. Urgia, pois, a necessidade 

de formar profissionais com alto nível de preparação científica, técnica, cultural e humana e 

qualificar os quadros com nível superior, sendo com essa intenção que foi criada a Comissão 

Provincial Instaladora do Ensino Superior em Cabinda (COPIESCA)57.   

 
57Segundo a autora, não foi possível um consenso sobre a data da criação da COPIESCA pela indecisão dos 

colaboradores entrevistados. Alegam datas divergentes e pela falta de documentos esclarecedores referentes à 

fundação dessa comissão, mas, afirma ser criada entre 1995-1996. 



 

 

106 

Estabelecida a Comissão, que teve como objetivo principal tornar possível o nível 

superior em Cabinda, foram criadas comissões instaladoras para o ISCED de Cabinda, a 

Faculdade de Direito, Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Economia. Depois da criação 

da comissão instaladora do ISCED, era necessário criar um projeto58 no qual deveriam constar 

as estratégias para a implementação do referido nível de ensino superior, tendo a comissão 

trabalhado arduamente com os parceiros, incluindo pessoas de boa fé que se encontravam em 

Luanda (ibidem: 145). Assim, e como refere esta autora, foi criado o Centro Universitário de 

Cabinda (CUC) como integrante da UAN. As atividades dessa universidade eram regidas a 

partir do Estatuto59 Orgânico aprovado pelo Decreto n.º 2/95, de 24 de março, do Conselho de 

Ministros (ibidem). Devido à situação política que se vivia não foi fácil convencer as partes 

envolvidas para o consenso sobre o ensino60 superior em Cabinda. Somente a partir do 

Despacho de 27 de dezembro de 1996, exarado pelo ministro da Educação da altura, e em 

decorrência das negociações feitas no encontro realizado entre a delegação da reitoria da UAN, 

os membros da COPIESCA e do governo provincial de Cabinda, foi assinado um Protocolo 

cuja implementação condicionava o adequado funcionamento do Centro Universitário e seu 

futuro desenvolvimento (ibidem: 148). 

Segundo a autora a que nos estamos a reportar, somente em 10 de outubro de 1998 foi 

publicada uma ordem de serviço na qual estava expresso o dia da realização do primeiro exame 

de admissão para os candidatos que desejavam ingressar no Núcleo do ISCED. Apresentaram-

se a exame de aptidão no Centro Universitário de Cabinda 109 dos 193 candidatos inscritos 

para o Núcleo de Economia e 138 para o do ISCED. Foi aberto o ano letivo de todos os cursos 

instalados no Centro Universitário de Cabinda (ibidem: 149). O Centro então aberto começaria 

o seu funcionamento com sete cursos lecionados em três núcleos, a saber: Economia e Gestão, 

no Núcleo da Faculdade de Economia; Ciências da Educação subdividido em Psicologia, 

Pedagogia, História e Matemática no Núcleo de ISCED de Luanda; Direito na modalidade à 

distância, no Núcleo da Faculdade de Direito. 

Segundo Buissa (2016: 155), o  

 
58 O projeto proposto pela COPIESCA foi enviado ao Ministério da Educação, em Luanda, com a nota n.º 

000420/80/GAB. D/DPEC/96, de 17 de outubro de 1996. Teve o parecer positivo a partir do Despacho de 27 de 

dezembro de 1996, do então ministro da Educação, Dr. António Burity da Silva Neto, que autorizou a abertura do 

Centro Universitário de Cabinda (CUC). 
59 Este fato justifica-se pela autorização da criação do CUC pelo ex-Ministro da Educação, visto que no número 1. 

Do artigo 2.º do mesmo Decreto 2/95 de 24 de março, cabia à UAN a responsabilidade de organizar os cursos 

criados pelo MED.  
60 Graças ao esforço do antigo governador da província na altura, a intervenção de sua excelência o ex-primeiro 

ministro, e até inclusive o próprio presidente da república, Cabinda conseguiu ter realmente as tais unidades 

orgânicas a funcionar. Os problemas que se colocavam eram a falta de docentes, a falta de uma verba a nível da 

reitoria que pudesse suportar as deslocações, a estadia, a alimentação dos professores itinerantes. 
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“Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Cabinda, surgiu como um 

corolário da implementação do ensino superior na província de Cabinda, quando se 

criou o CUC integrado à UAN, tendo experimentado seus primeiros passos através 

do ensino a distância. A criação do ISCED e do CUC se confunde, porque o CUC foi 

implantado como centro universitário para acolher os Núcleos do ISCED, da 

Faculdade de Economia e da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto 

com sede em Luanda. O Núcleo do ISCED de Cabinda iniciou seu funcionamento com 

quatro cursos”.  

Para a autora este núcleo foi implantado face à necessidade urgente da formação de 

professores com nível superior para atender às carências de professores para o ensino básico, 

médio e superior, assim como também para promover a descentralização e a expansão do ensino 

superior que, até 1996, existia apenas nas províncias de Luanda, Benguela, Huila e Huambo. 

Portanto, foram dois os aspetos extremamente importantes nesse processo: descentralização 

administrativa e, também em termos políticos, dar respostas à demanda da pressão social.  

A implementação dos cursos ministrados no núcleo do ISCED foi apressada, com a 

importação das realidades do ISCED do Lubango, sem, no entanto, se fazer um estudo prévio 

da realidade social, económica, cultural e política, pois, por um lado, havia a necessidade e 

urgência de formar professores para diminuir o deficit de profissionais em quantidade e 

qualidade, ao mesmo tempo que havia carência de docentes para formar os professores de que 

a província necessitava (ibidem: 157). 

 Conforme constatado, as aulas no ISCED começaram em 1998 e o primeiro ano 

académico de todos os núcleos durou 16 meses por falta de docentes. Somente em 1999 e 2000 

começaram a ter vida as aulas neste Instituto pois foi nesse período que os professores de 

Luanda aceitaram vir em grande escala para Cabinda, porque o governo provincial havia 

adotado a política de pagar 68% da colaboração. Mas, segunda a autora, somente no ano 2001 

o ISCED de Cabinda mudou de estatuto, de Núcleo para Unidade Orgânica. Portanto, como 

unidade orgânica autónoma existiu pela Deliberação n.º 001/AU/2001 da Assembleia da 

Universidade Agostinho Neto, porque todos os ISCED que existem em Angola são uma 

emanação do ISCED de Lubango, por ser o único ISCED que tinha, naquela data, caderno de 

encargo, de acordo com o Decreto n.º 95/80 de 30 de agosto. Ele é o único ISCED que existia 

no país, tendo todos os outros o seu início associado a núcleos, evoluindo para unidades 

orgânicas conforme ocorre hoje. Em síntese, o ISCED do Lubango deu azo ao ISCED de 

Luanda e o ISCED de Luanda ao ISCED de Cabinda. 

Desde a sua criação, o ISCED de Cabinda carece de instalações para funcionamento 

tendo iniciado nas instalações da escola Ho CHI Minh passando a ocupar, desde 2001, a parte 
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traseira que pertence ao Instituto Médio de Economia de Cabinda (IMEC), não sendo, no 

entanto, instalações condignas para uma escola de formação de professores (ibidem: 167). 

Em 2005, no ISCED de Cabinda foi implementado o curso de Biologia. Mediante a 

Deliberação n.º 003/SU/2007, de 14 de março, que aprovava o regulamento geral de 

funcionamento dos cursos pós-laborais na Universidade Agostinho Neto, o ISCED de Cabinda 

começou a praticar o ensino pós-laboral a partir de 2005, tendo, no entanto, realizado as defesas 

das primeiras monografias de TFC em 2006 (ibidem: 168). 

No que se refere aos perfis de entrada e saída, aquando da criação do ISCED não foi 

possível definir o perfil de entrada tendo em conta o fluxo de candidatos que recorreram a esta 

instituição pela falta de instituições de ensino superior na província, assegura a autora, 

ingressando elementos de perfis heterogéneos e de todos os extratos sociais. Assim, os 

primeiros estudantes que aderiram foram aqueles com uma idade mais avançada do que é usual, 

entre os 39 e 40 anos. Vários foram os cursos implementados no ISCED, mas, para a autora, a 

estrutura de formação dos cursos do ISCED de Cabinda é pouco adequada para os novos 

desafios da sociedade angolana. Apesar, disso, ainda há falta em certas áreas como a educação 

especial e a administração escolar, e são precisos espaços para novas áreas de formação, 

intervenção, trabalho e investigação, tais como o ensino de Física e Química, a Educação de 

jovens e adultos, o desenvolvimento comunitário e aspetos ligados à cultura e à pós-graduação 

(ibidem: 169). 

Hoje o ISCED de Cabinda é uma das instituições da Universidade 11 de Novembro 

(UON) e como unidade orgânica é dirigida por um Decano coadjuvado por dois Vice-Decanos, 

sendo um para a área académica e o outro para a área científica, nomeados pelo Secretário de 

Estado para o Ensino Superior. O ISCED de Cabinda administra os seguintes cursos: Ensino de 

Biologia, História, Matemática, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Pedagogia e Psicologia, 

totalizando 7 cursos. Possui um universo de 50 trabalhadores não docentes, 2.406 estudantes, 

109 docentes incluindo 07 investigadores, sendo 97 nacionais e 07 estrangeiros dos quais (5 

cubanos e 2 da R.D.C, o que faz um total de 154 funcionários do ISCED de Cabinda. O universo 

discente conta, no curso regular, com 1.257 estudantes e no período pós-laboral 1.149 

estudantes.  

Situado no Bairro Cabassango, na periferia da Cidade, a instituição continua a funcionar 

em instalações emprestadas, propriedade do Instituto Médio de Economia de Cabinda. A sua 

estrutura física é composta de 3 pavilhões com a seguinte distribuição: 13 salas de aulas, 1 sala 

de informática, 1 sala de leitura, 1 sala para a Secretaria geral, Departamento de recursos 

humanos e DAGOP, 1 sala para professores, 1 sala para o funcionamento de 3 Departamentos, 
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coordenação do curso pós-laboral, 1 sala para o DAAC, 3 salas para gabinetes do Decano e dos 

2 Vice- Decanos, 1 sala para reprografia, 1 Laboratório para línguas, 1 sala para a defesa de 

Trabalhos de Fim do Curso, 1 pavilhão para quartos de banho e 1 contentor para arquivos.  

Com esta estrutura, as condições de trabalho e para a extensão e aumento de número de 

candidatos tem sido um calcanhar de Aquiles para os responsáveis pela gestão daquela 

instituição que clama pela melhoria das condições de trabalho não somente para os docentes, 

como para funcionários não docentes e discentes.  

Como referimos acima, sobre o perfil dos alunos, apesar de não haver definição de perfis 

de entrada, hoje os estudantes formados nesta instituição têm como perfis de saída os seguintes: 

Professores formados especificamente vocacionados a dar aulas no ensino secundário.  

2.2.2 A Licenciatura de formação de professores no ISCED do Huambo  

Tendo este estudo como lócus de pesquisa dois ISCED (o de Cabinda e o do Huambo), 

isto é, duas instituições de ensino superior de formação de professores, eles são distintos no 

modelo que seguem para essa formação inicial e também são distintos no contexto geográfico 

em que se situam. Do ponto de vista geográfico, a província do Huambo situa-se no Planalto 

Central, ocupando uma superfície de 35.771 Km quadrados, correspondendo a 2,61% da 

extensão do País. Tem como limites as províncias do Bié a leste e nordeste, de Benguela a oeste, 

da Huila a sul e do Kwanza-Sul a noroeste. Tem 11 municípios que são: Huambo, Caála, 

Longonjo, Chingenji, Ukuma, Bailundo, Mungo, Londuimbale, Chicala-Choloanga e 

Cachiungo, sendo Huambo a capital da província, situada num planalto a mais de 1.700 metros 

de altitude (Nzau, 2002, cit por Lussinga, 2016: 50).  

Recorremos ao trabalho de Lussinga (2016) para referirmos aspetos históricos da 

formação de professores no ISCED do Huambo. Apoiando-se em vários autores, esta 

investigadora afirma que, na reformulação do sistema educativo angolano, foi atribuída 

particular importância à estruturação da formação de professores e que em 1978 foram criados, 

como instituições vocacionadas para essa formação, os Institutos Médios Normais de Educação 

(IMNE) de nível médio. Essa formação tinha a duração de quatro anos e formava professores 

para o 1º ciclo do ensino secundário. Em 1980 entraram em funcionamento os Institutos 

Superiores Pedagógicos e os Institutos Superiores da Ciências da Educação (ISCED) para 

formar professores/as para o 2º ciclo do ensino secundário.  

Ainda segundo a autora que estamos a convocar, e em linha com o que também já 

tínhamos atrás referido recorrendo a outros autores, o primeiro ISCED foi aberto na província 
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da Huila, em 1980, seguido do de Luanda e, posteriormente, o de Huambo, em 1983, que 

funcionou primeiro como núcleo do ISCED do Lubango. No que diz respeito à formação 

regular de professores, assevera Lussinga (2016), foram também criados os cursos de formação 

acelerada, os cursos de superação permanente e os cursos de requalificação. Portanto, podiam 

ingressar no curso de formação acelerada, com duração de dois anos, todos aqueles que 

tivessem terminado a 6ª classe e possuíssem mais de 18 anos, pois, o curso visava formar 

professores para o ensino primário para lecionarem nas quatro primeiras classes, isto é, da 1ª 

até à 4ª (ibidem: 53). 

Para esta autora, os cursos de superação permanente destinavam-se a aperfeiçoar os 

professores, chamados monitores escolares, no sistema de educação colonial (professores com 

4ª classe) e os professores de posto (com 6ª classe). O objetivo era formar professores 

diplomados para lecionarem no ensino primário e os cursos de requalificação, com duração de 

um ano, eram direcionados aos professores primários diplomados para atingirem a qualificação 

de técnicos médios profissionais. Estes professores, formados para lecionarem as quatro 

primeiras classes, no fim do curso ficavam aptos também para o ingresso no ensino superior, 

ou seja, nos ISCED. 

Informações obtidas na página Web da instituição informam que, o Instituto Superior 

de Ciências da Educação do Huambo61 é uma instituição vocacionada para a formação de 

professores para os níveis primário, secundário, médio e superior, fundado em 1983 como 

núcleo, tendo evoluído para unidade orgânica da Universidade Agostinho Neto em 1989.  

Portanto, hoje, como Instituto Superior de Ciências da Educação, o ISCED do Huambo 

foi criado pelo Decreto nº 7/09 de 12 de maio de 2009 e resultou da reorganização da rede de 

instituições de ensino superior públicas e do redimensionamento da Universidade Agostinho 

Neto. Este ISCED é, portanto, fruto da implementação das estratégias do Governo de Angola 

orientadas para a melhoria da qualidade e expansão do subsistema do ensino superior. 

Retomando Lussinga (2016), que realizou a sua investigação focada nos cursos de 

formação de professores de Biologia e de Geografia, refere esta investigadora que o curso de 

licenciatura oferecido por aquele ISCED oferece ao estudante uma formação para atuar como 

professor-educador, habilitado a trabalhar em ambientes escolares e não escolares, admitindo 

perspetivas diferenciadas de inserção no mercado de trabalho. Finalizado o curso é-lhe 

conferido o grau de Licenciatura, curso com duração de 9 semestre (4 anos letivos e um 

 
61http://www.isced-hbo.ed.ao 

http://www.isced-hbo.ed.ao/
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semestre de estágio curricular), o que exige que o estudante, para obter o grau, tenha aprovação 

a todas as disciplinas do curso e a defesa de um trabalho de conclusão desse curso.  

Referindo-se às características do trabalho de conclusão do curso, afirma Lussinga 

(2016) que ele tem duas características: 1. estágio curricular de seis meses que culmina com a 

apresentação de um relatório de estágio e a apresentação de uma aula metodológica 

demonstrativa ou 2. Apresentação de uma dissertação sobre um tema de reflexão de carácter 

interdisciplinar e de interesse social relacionado com a área científica principal do curso 

(ibidem: 150). 

2.2.3 O Processo de supervisão nas condições que oferece para a socialização com 

a profissão 

Para o exercício da função docente é importante conhecer o que exige a profissão, mas 

também os problemas educativos que emanam da relação entre o professor e o aluno, a família 

e a escola e os diversos elementos que intervêm e influenciam a educação e a vida social. 

Respaldando ideias com bases fundadas em autores, apoiamo-nos em Melo (2003, p,17), 

citando Brockbank e McGill, (1998), que listaram alguns dos papéis que a pessoa que atua 

como orientadora deve desempenhar para efetuar uma boa supervisão académica: 

“1. Facilitador - partindo do processo de desenvolver ideias; 2. Professor - ensinando 

competências de estudo e métodos de investigação e facilitando o material necessário 

para o trabalho; 3. avaliador - dando feedback crítico e construtivo; 4. Conselheiro - 

usando competências de consulta, escutando e dando apoio emocional; 5. Colega - 

partilhando um mesmo interesse no tema que está a ser estudado; 6. Consultor - dando 

sugestões e propondo fontes bibliográficas” 

Face às mudanças que se registam na sua esfera social, e dado o seu papel preponderante 

sobre tais mudanças, o papel do formador não consiste tanto em ensinar, mas, sim, em facilitar 

a aprendizagem, em ajudar a aprender (Alarcão, 1996). Para esta autora, “na situação de 

formação, o orientador desempenha fundamentalmente três funções: abordar os problemas que 

a tarefa coloca, escolher na sua atuação as estratégias formativas que melhor correspondem à 

personalidade e aos conhecimentos dos formandos com quem trabalha e tentar estabelecer com 

eles uma relação propícia à aprendizagem” (ibidem: 18). Alarcão insiste em afirmar que 

constitui dever do formador orientar na conceção e implementação de situações experimentais 

significativas, capazes de fornecerem material para a reflexão e criar nos 

formandos/orientandos a disposição para refletirem, criticamente, sobre a forma como ensinam, 
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numa perspetiva de desenvolvimento profissional permanente. A ação reflexiva desencadeada 

pela problematização da prática, ao pesquisar as soluções lógicas para os problemas que importa 

resolver, exige aos professores intuição. Exige ainda emoção e paixão que animem na 

adversidade, mas não ceguem perante a realidade, nem gerem impaciência (Abrantes & 

Lalanda, cit. por Alarcão, 1996: 58). Vieira (2006: 29), por seu lado, referindo-se aos papéis do 

professor numa pedagogia para a autonomia, assinalou um conjunto de aspetos que passamos 

a sistematizar: 

“Compreender o saber disciplinar e o seu papel no currículo; 2. Compreender a teoria 

e a prática pedagógica para a autonomia; 3. Partilhar teorias e práticas subjetivas 

com os pares; 4. Encorajar os alunos a assumir posições críticas face a valores e 

práticas sociais e educativas envolvendo-os na procura de soluções adequadas; 5. 

partilhar teorias pedagógicas, responsabilidades e decisões com os alunos; 6. 

reconhecer e aceitar que os alunos podem não pensar como o/a professor/a e que nem 

sempre é fácil, ou até desejável, chegar a uma única conclusão ou ponto de vista; 7. 

promover a comunicação, onde todos têm o direito de se expressar e de contribuir 

para a co construção de sentidos […]”. 

No entanto, o papel dos supervisores nos ISCED têm constrangimentos que levantam 

muitas críticas. Na base de algumas dessas críticas, está a ideia de alguma flexibilidade quanto 

às metodologias seguidas, nomeadamente no recurso a uma supervisão a distância. Reconhece-

se, todavia, que há um esforço por parte dos orientadores em planear as atividades no sentido 

de melhor atenderem às necessidades dos seus orientandos (Canhici, 2014). Ainda que se 

reconheça que aquela flexibilidade permitirá que quem orienta tenha tempo suficiente de rever 

e preparar as suas aulas e dar aos seus orientandos espaço suficiente para explorarem o que é 

necessário, conforme a sua orientação, é importante que o processo de supervisão seja 

desenvolvido de modo a favorecer quer as competências do orientador, quer do orientando. 

Prevê-se que o processo de orientação contribua para: 

1. Fortalecer o seu próprio conhecimento em uma das áreas em que tem domínio; 

2. Orientar e preparar o futuro professor a cumprir o seu compromisso profissional 

e social;  

3. Assumir, por exemplo, como fazer para orientar alunos com eficácia e prepará-los 

para enfrentarem a tarefa de ensinar. 

Portanto, neste complexo processo, o propósito do orientador não é apenas orientar o 

TFC. Mais do que isto, é ajudar os futuros professores a compreenderem o difícil compromisso 
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profissional docente que, para além de ensinar, devem também investigar os possíveis 

problemas e dificuldades da aprendizagem dos seus alunos, situando-se como 

professor/investigador. Isto pressupõe, por outro lado, que o orientador do TFC promova nos 

seus orientandos uma atitude de ensino/investigação.  Esta orientação requer que, ao nível dos 

ISCED, se reflita sobre quem deve realizar este trabalho de orientação construindo estratégias 

formativas que “preparem” os docentes para o exercício desta atividade. Este tem sido um 

aspeto que tem ocupado alguns debates no interior de alguns ISCED. 

A realização do processo de supervisão/orientação do TFC, em nossa opinião, deve 

assentar em quatro princípios básicos a serem seguidos como linhas orientadoras:  

1º- O estudo pessoal: o estudo pessoal da área em que se enquadra a orientação e o 

aprofundamento do conhecimento em ciências da educação, ciências sociais entre outras. O 

propósito do estudo pessoal é fortalecer o conhecimento multifacetado e multidimensional e 

ajudar o orientador a preparar-se para atender as necessidades dos alunos que estiver a orientar.  

2º - O estudo com colegas da linha de pesquisa, que tem como propósitos: Fortalecer 

a união do grupo para uma boa supervisão em grupo e individual; concentrar-se no progresso 

do grupo ou dos orientadores e dos alunos que estiverem a orientar ou ensinar. Isto permitirá: 

compartilhar dúvidas e dificuldades constatadas quer na orientação individual, quer do grupo 

sobre um tema apresentado por novos estudantes, enquadrados na linha de pesquisa, 

aprendendo uns com os outros; preparar-se para ensinar e orientar estudantes com dificuldades 

e dúvidas específicas, criando oportunidade para encontrar soluções e apresentar resultados 

obtidos nas pesquisas dos encontros e discussões anteriores; partilhar ideias com todos os 

elementos do grupo e planificação de novos encontros para debates e discussões de novos temas 

incorporados na linha; manter um contacto diário via novas tecnologias, comunicando-se uns 

com os outros e superando-se em todo momento caso haja dúvidas. 

3º- Encontros permanentes com membros do grupo com e sem orientandos: A 

finalidade destes encontros é saber dos progressos de cada membro, tanto dos docentes como 

dos alunos. O responsável legitimamente escolhido pelos próprios membros deve apresentar 

uma agenda para a planificação das atividades e encontros trimestrais, semestrais e anuais. Nos 

encontros trimestrais pode-se propor, a saber: número de orientandos com trabalhos prontos a 

defenderem; número de novos estudantes enquadrados na linha de pesquisa; dificuldades que 

os orientandos estão a se deparar; temas a serem discutidos ao longo do trimestre, semestre ou 

anualmente. Nos encontros semestrais podem realizar-se atividades como: leitura do relatório 

semestral dos trabalhos de cada subgrupo; discussão dos resultados encontrados nas propostas 

de pesquisas anteriores; número de trabalhos já defendidos; número de estudantes em vias de 
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defesa; constrangimentos para o avanço da linha e dos trabalhos dos alunos; avaliação dos 

trabalhos e progresso do grupo e necessidades dos orientandos; discussão e avaliação de 

desafios ao longo dos trabalhos e superação de dúvidas do grupo; compartilhar experiências 

vividas ao longo do período trimestral ou semestral; estabelecer novas metas. 

4º - Seminários de apresentação de trabalhos: Estes seminários devem ser dirigidos 

pelos membros designados pelo grupo. A organização pode ser encarregue aos estudantes da 

linha de pesquisa. 

Estes quatro princípios tomados com maior responsabilidade por cada departamento 

podem transformar os ISCED em Faculdades cuja formação que oferecem se orienta por 

pressupostos de qualidade e onde a dimensão da investigação e da supervisão assumam lugar 

de destaque, a par dos processos de desenvolvimento do currículo, numa estreita relação entre 

teoria e prática (Kortaghen, 2010). O trabalho de Quitembo (2010 p. 62), autor que trabalhou 

com a formação de professores de matemática no Instituto Superior de Ciências da Educação 

de Benguela, permite observar que a concretização do desenvolvimento profissional é realizada 

através da adoção de uma atitude permanente de pesquisa, de questionamento e busca de 

soluções, como meio de desenvolvimento das competências profissionais. 

Na figura 1 sistematizamos a relação que idealizamos entre o processo de supervisão 

dos TFC e as competências exigidas para a sua condução.  

Figura 1- Processo de supervisão dos TFC 

 

Fonte: Canhici (2020) inspirada em Huet & Baptista (2011) 
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Baseado no pressuposto das competências apresentadas por Huet e Baptista (2011), esta 

atividade, no nosso entender, obedece a um processo em que o professor orientador precisa 

demonstrar os dois grandes grupos de competências defendidos por estas autoras: 

Competências Académicas e Investigativas e Competências Interpessoais e Comunicativas. É 

nesta conformidade que Simbine e Camuendo (2017: 196), apoiadas em Vieira (2011: 87), 

concetualizam a supervisão como um processo de monitoria sistemática de prática pedagógica 

através da reflexão e experimentação. Afirmam ainda que o supervisor é alguém que orienta 

outrem num processo de formação formal e institucionalizado, onde a figura do supervisor é 

tida como autoridade que dá lições de bom profissionalismo, servindo frequentemente como 

modelo a seguir. 

Se, no ponto de vista didático-pedagógica, o supervisor é alguém que tem o papel de 

acompanhar, ajudar, desenvolver aptidões, atitudes autónomas e capacidades de lecionação dos 

professores em formação inicial (Simbine e Camuendo, 2017), do ponto de vista da pesquisa, a 

conceção muda e vai além da expressão supervisor, pois, orientar é um processo de investigação 

exige também competência para investigar. Recorrendo às palavras de Schnetzler e Oliveira 

(2010: 79): 

“no sentido de continuidade e aperfeiçoamento dessa condição, ora institucional nas 

apresentações de debates de trabalhos, bancas de qualificações e de defesas, ora com 

outras experiências que retratam a formação de grupos específicos para análise de 

projetos, procedimento de coleta de informações e construção de dados das pesquisas 

em andamento”. 

Retomando Vieira (1993: 30), em trabalho anterior e que se apoia em Wallace quando 

distingue duas formas de perspetivar os papéis dos supervisores, a prescritiva e a colaborativa, 

secundamos que a perspetiva colaborativa consagra o supervisor no papel de facilitador da 

aprendizagem para se ser professor e onde quem supervisiona surge como um colega, com mais 

saber e experiência, recetivo por excelência a quem está a orientar, coresponsabilizando-se 

pelas suas opções, ajudando-o a desenvolver-se para a autonomia, através da prática sistemática 

da reflexão e da introspeção. Este parece ser o desejo da formação de professores no ISCED de 

Cabinda, nomeadamente quando é advogado que o estudante futuro/professor formado naquela 

mesma instituição precisa ter formação como professor e, ao mesmo tempo, como investigador 

dos processos educacionais que enfermam o processo de ensino e aprendizagem nas diversas 

escolas. No entanto, para que esta conceção ganhe verdadeiro sentido é necessário que os seus 

mentores tomem consciência dela pois, a atividade de supervisão/orientação impõe aos sujeitos 

um diálogo que sugere indagação sobre os modos como eles atuam nesse cenário. Assim, 
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corroboramos as três conceções definidas por Schenetzler e Oliveira (2010), que expressam: 1. 

orientação, como espaço de aprendizagem; 2. diálogo como fonte e meio de aprendizagem; 3. 

experiências de aprendizagem com os pares profissionais. 

A orientação, segundo os autores convocados, como espaço de aprendizagem, sugere 

que o pesquisador/orientador e o orientando/pesquisador guardam o compromisso com a 

produção e aprofundamento científico, por isso assumem o protagonismo da construção do 

conhecimento: um tentando compreender as necessidades, intenções e propostas de estudos e o 

outro tentando organizar e compreender o percurso e objeto de investigação. Por outro lado, o 

diálogo, como fonte e meio de aprendizagem, é uma forma de mediação entre orientando e 

orientador que sustenta a relação de ensino que existe entre ambos. Depreende-se, pois, que as 

experiências de aprendizagem com os pares profissionais parecem ser um espaço igualmente 

rico no processo de formação do orientador (ibidem: 77). A relevância do outro neste complexo 

processo, é pertinente pelo que, afirmam: 

“A orientação vai constituindo o orientador, que o saber específico da orientação é 

temporal, construído ao longo das experiências de cada sujeito na relação com os 

outros que simultaneamente aprendem e ensinam. Esta experiência da orientação num 

espaço coletivo e compartilhado, promove a possibilidade de diversos olhares e vozes 

sobre uma determinada proposta de pesquisa” (ibidem). 

Como se depreende, é impossível compreender a atividade de orientação fora das 

relações com outros quando, no caso dos orientandos, são eles que explicitam o que o 

orientador/a precisa saber para orientar, configurando uma dinâmica dialógica (ibidem: 77). 

Quer a orientação/supervisão de TFC, quer a prática orientada, requerem professores que 

desenvolvam uma atuação reflexiva e crítica face à profissão (Vieira e Moreira, 1999). 

Baseando-se na compreensão do pensamento de Schön (1987), estas autoras referem que “ser 

professor implica enfrentar diversas situações de incertezas, únicas e problemáticas”, sendo 

“impossível conceber um modelo de formação que apresente as fórmulas que garantam agir de 

forma adequada nessas áreas indeterminadas da prática” (ibidem: 3). 

Como acima foi referenciado no que tange às três conceções para a orientação definidas 

por Schnetzler e Oliveira (2010), as experiências de aprendizagem com os pares profissionais 

parecem ser um espaço igualmente rico no processo de formação do orientador. É um sentido 

de continuidade e aperfeiçoamento dessa condição, ora institucional nas apresentações e 

debates de trabalhos, bancas de qualificação e de defesa, ora com outras experiências que 

retratam a formação de grupos específicos para análise de projetos, procedimento de coleta de 

informações e construção de dados das pesquisas em andamento (ibidem: 79). 
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Em seus significados de se referir à supervisão, corroboramos Alarcão e Canha (2013: 

54), quando consideram que ela é uma atividade que combina os olhares do formando sobre si 

próprio e sobre os outros formandos e o olhar do formador, a favor de um propósito comum de 

desenvolvimento. Ainda ressaltam estas autoras que é um processo eminentemente 

colaborativo, numa dimensão específica de concretização, ao integrar dinâmicas horizontais de 

acompanhamento e de orientação da formação, que corresponsabilizam os formandos na 

condução do seu percurso. No que diz respeito ao processo de acompanhamento e 

monitorização, que se focaliza no binómio atividade/pessoa, enquadrado em contextos 

interativos, a supervisão tem uma intencionalidade que é assegurar e promover a qualidade das 

ações e das pessoas que as realizam. Por isso, constitui-se como um processo interativo, 

estimulador de ambientes de desenvolvimento.  

2.3 O Trabalho de Fim de Curso na Formação Inicial de Professores 

O trabalho Final de Curso (TFC) dos estudantes que frequentam os cursos de formação 

de professores para o II Ciclo do Ensino Secundário dos Institutos Superiores de Ciências da 

Educação (ISCED) é uma questão ainda não muito explorada do ponto de vista da investigação 

académica. Por outro, existem poucos estudos sobre o TFC na área de formaçao de professores. 

Todavia, ele tem sido um “quebra cabeça” para as universidades que o mantêm nos cursos de 

formação de professores, nomeadamente por se considerar que, por um lado, são cada vez mais 

estudantes a não finalizar o TFC62 e, por outro, por ele já não responder às exigências da 

qualidade da formação preconizada para aqueles profissionais (Tamo, 2012: 23). 

Como já atrás foi referido, o TFC é adotado nas universidades públicas de Angola para 

todos aqueles que desejam obter um título de Bacharel ou de Licenciado, à exceção de ISCED 

do Huambo que difere no perfil de saída dos estudantes, futuros professores. Neste caso, os 

estudantes, para acabarem os seus cursos, em vez de realizarem um TFC, realizam um estágio 

pedagógico acompanhado de um relatório, contendo a chamada aula demonstrativa, que é 

apresentado e defendido perante um júri. A manutenção do TFC na formação de professores 

está a suscitar hoje grandes discussões em fóruns específicos alegando que a sua realização não 

habilita para o desenvolvimento de competências necessárias para ensinar. 

 
62O Conselho de Direção da Universidade 11 de Novembro e da Universidade Agostinho Neto assim como as 

direções das novas faculdades de Economia nas universidades públicas mostram-se preocupadas acerca do número 

cada vez maior de estudantes finalistas que não conseguem concluir nos prazos programados (...)  (Tamo, 2012: 

90). 
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Devido a estas dúvidas, alguns autores estão a empenhar-se para o aprofundamento 

desta reflexão. No que se refere ao TFC, temos presente o entendimento de que, “é um 

documento que comprova o grau de assimilação pelo graduando de conteúdos curriculares. 

De carácter e dimensão bibliográfica, descritiva, simples, menos rico teoricamente quando é 

profissional e mais reflexivo quando situado numa ótica de carreira docente e de investigador” 

(Tamo, 2012: 63). 

A leitura deste autor sobre o processo de investigação nos ISCED de Angola permitiu 

melhor compreender a realidade do ISCED de Cabinda no que se refere ao TFC no currículo 

de formação de professores.  

Em outro modelo usado, por exemplo nas Unidades Orgânicas da Universidade 

Agostinho Neto (UAN)63 e Universidade José Eduardo dos Santos (UJES)64, é considerado 

como estágio de licenciatura o período regulamentar em que o estudante prepara o seu trabalho 

de fim do curso. Os estágios de Licenciatura têm como objetivo realizar um trabalho individual 

durante o qual é suposto que os estudantes desenvolvam competências para a investigação 

científica e aprofundem conhecimentos sobre um tema que faça parte de uma área científica ou 

técnica do âmbito do curso em que se encontram inscritos. Este trabalho individual pode ser 

realizado na forma de projeto ou estar inserido num trabalho coletivo. 

A questão relativa às possibilidades de o TFC potenciar a investigação tem sido também 

objeto de críticas (Tamo 2012) e não é um problema apenas do sistema educativo Angolano 

(Cochran-Smith e Lytle, 2002: 31, cit por Garcia, in Sacristán, 2013). Segundo estes autores, a 

pesquisa realizada pelos professores tem sido excluída tanto como possibilidade quanto, nas 

últimas décadas, como referência académica, concluindo que tanto a perspetiva da pesquisa 

processo-produto quanto a perspetiva interpretativa oprimem e, ao mesmo tempo, tornam 

invisíveis os papéis do corpo docente nos processos de produção de conhecimento pedagógico 

sobre o ensino e a aprendizagem nas salas de aula. É argumentado que é necessário mudar esse 

pressuposto firmemente arraigado entre os académicos, e também entre professores, e ao 

mesmo tempo complicado, porque, conforme indicam, levar a sério a pesquisa dos professores 

representa um desafio radical aos pressupostos sobre as relações entre teoria e a prática, entre 

escolas e universidades e entre a estrutura social e a reforma da educação (Cochran-Smith e 

Lytle, 2002: 17, cit. por Garcia, in Sacristán, 2013). 

 
63Universidade Agostinho Neto primeira e única universidade desde a sua incorporação em memória ao seu 

primeiro Reitor Doutor António Agostinho Neto, até ao momento do seu redimensionamento de várias outras 

universidades do País. 
64Universidade José Eduardo dos Santos, em resultado do redimensionamento da única universidade de Angola, 

sob Decreto 07/09. 
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Reforçando a atenção na realidade angolana, segundo Tamo (2012), na Universidade 

angolana pública ainda não se faz a diferença entre monografia com a finalidade profissional, 

com obrigação de um estágio como via para uma inserção profissional e monografia com a 

finalidade para o ensino e a investigação. O mesmo autor também afirma que, para além das 

debilidades que se verificam ao nível dos estudantes em apresentar um projeto de investigação 

científica, os mesmos trabalhos defendidos apresentam muitas vezes lacunas em relação às 

normas de rigor científico (ibidem: 60). Apesar de a visão do autor se reportar à Faculdade de 

Economia e a trabalhos de gestão, os problemas levantados e apontados são vividos em quase 

todas as Instituições, apesar de algumas exceções registadas, por exemplo o ISCED de Cabinda, 

que mais licenciados forma depois do ISCED de Luanda. Em artigo publicado, Canhici, Leite 

e Preciosa (2017: 443) dão conta do modo de pensar daqueles que consideram que, por meio 

da realização do TFC, os estudantes desenvolvem competências de investigação, ao mesmo 

tempo que os habilita para um melhor desempenho nas disciplinas restantes, nomeadamente ao 

nível da organização de trabalhos e do aprofundamento de conteúdos.  

Toda a crítica que é feita em volta do TFC induz para a importância de se produzir 

conhecimento sobre este domínio, nomeadamente quanto às suas finalidades e contributos na 

formação dos futuros professores, assim como em responder às perguntas: quem são os 

tutores/orientadores dos referidos trabalhos? Que métodos são usados na supervisão desses 

trabalhos? Que competências devem demonstrar os tutores/orientadores para orientar um TFC 

nas faculdades das universidades de Angola? Para responder a estes questionamentos foram 

recolhidos dados nos ISCED que constituem o lócus da investigação, isto é, os ISCED de 

Cabinda e do Huambo.  

Embora o próprio regulamento dos TFC, no seu artigo 9º, forneça informação relativa 

aos aspetos questionados, tal não significa que se conheçam os modos como ele é desenvolvido 

e as competências que promove nos estudantes, futuros professores. No art.º 9º do referido 

regulamento admite-se que compete ao Conselho Científico nomear os tutores e cotutores sendo 

este nomeado pelo tutor. Os tutores podem ser docentes com categorias de professor, 

investigador/a e/ou especialistas de reconhecida idoneidade na área de pesquisa, propostos 

pelos próprios estudantes ou indicados pelo Departamento de Ensino e Investigação. No artigo 

10º, relativo às competências profissionais que deve apresentar um professor/tutor ou 

orientador, é referido que compete aos tutores e cotutores a orientação científica de todo o 

processo da elaboração do TFC. O tutor deve fazer a remessa do trabalho concluído, em número 

de exemplares necessários para os membros de júri. Embora sejam estas as indicações presentes 

no regulamento do TFC têm sido, como se referiu, muitas as críticas que lhe são apontadas por 
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vários autores. Por outro lado, e como os dados da componente empírica deste estudo mostram, 

o TFC também tem algum contributo para a melhoria das condições para a realização de 

investigação e para a publicação de artigos científicos. 

2.3.1 O trabalho de fim de curso enquanto contributo para o desenvolvimento de 

investigação nos ISCED  

Alguns estudos têm focado a importância da componente de investigação na formação 

inicial de professores (Melo e Simões, 2015; Pinto e Ribeiro, 2013) e o contributo da 

investigação científica como uma das formas de desenvolver um novo perfil na formação do 

professor do ISCED-Cabinda (Futi, 2016). A par deste foco, outras posições apontam para que 

os programas de formação profissional na educação superior, independente da área de 

formação, formem profissionais com disposições para a efetiva articulação entre os 

conhecimentos horizontais e verticais (Boyd, 2013, cit. por Lopes, 2015), para atuação em 

ambientes de trabalho complexos, para a atuação ética, para a prática reflexiva e autónoma, 

para a atitude investigativa e para a aprendizagem ao longo da vida. Refere ainda Boyd (ibidem: 

4) que a formação deve promover e subsidiar os processos de socialização profissional, investir 

na produção de conhecimentos, nomeadamente por meio de pesquisa, bem como criar e 

fortalecer vínculos institucionais locais e globais fundamentais para a constituição identitária 

dos futuros profissionais.  

De caráter individual e obrigatório, com vista à obtenção de um título de Bacharel e de 

Licenciatura, o TFC consiste na realização de um exercício científico - académico, mediante o 

qual os estudantes desenvolvem qualidades para a investigação científica e aprofundam um 

tema que faça parte de uma área do saber no âmbito do curso em que se encontram inscritos. 

Como é referido nos diplomas que o caracterizam, a conceção, estruturação, elaboração e 

acompanhamento dos TFC, é um processo que visa a articulação das funções de ensino, 

pesquisa e de prestação de serviços à comunidade de modo a ampliar a relação entre a 

Universidade e a sociedade, e é apresentada como requisito parcial para a obtenção do 

certificado de conclusão de estudos, onde estes forem aplicáveis. 

No que diz respeito a qualidade da supervisão da investigação, Huet e Baptista (2011: 

4) referem que devem ser considerados pelo menos três princípios: papéis e responsabilidades 

dos supervisores e estudantes; avaliar a qualidade da investigação e não só, como também 

definir os perfis e as competências; criar de um ambiente de investigação propício para 

promover as competências de supervisores e dos estudantes. Neste sentido, afirmam ser 

fundamental a definição não só dos perfis e das competências dos supervisores e estudantes, 
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assim como o que está envolvido na construção do conhecimento para se avaliar a qualidade da 

supervisão que oferecem, para que se promovam um ambiente propício da investigação, sendo, 

por isso, necessário refletir sobre as competências e atitudes que supervisores e estudantes 

devem demonstrar e desenvolver e otimizar de modo que o processo de supervisão da 

investigação seja de qualidade. Sendo que, o orientador é mais do que um supervisor científico 

dos trabalhos, pois, os seus interesses, as suas perspetivas científicas e metodológicas, a sua 

visão do mundo e do conhecimento vão moldar, desde princípio, a profundidade, as perspetivas 

teóricas, a metodologia e a direção de todo trabalho do estudante (Melo, 2003: 1416). 

Nesta perspetiva, sendo o Ensino Superior o lugar de produção de novos conhecimentos 

(Lessard, 2002; Leite e Ramos, 2010, 2012), compete-lhe formar professores de grande 

qualidade (Leite e Fernandes, 2010). Para tal, deve haver uma forte articulação entre 

ensinar/aprender e pesquisar na educação superior tendo em conta as mudanças no mundo de 

trabalho (Cunha, 2011: 20), isto é, o ensino superior tem de assentar em uma forte 

indissociabilidade entre ensino e pesquisa, ou seja, de ensino com pesquisa (Cunha, 2011, Leite, 

2019) tem sido reconhecida como essencial para a qualidade da formação no ensino superior 

(Leite e Fernandes, 2014).  

Tendo por base estas ideias, e desejando contribuir para a compreensão desta 

problemática e para a melhoria da formação dos estudantes e das competências dos professores 

que os ensinam e os orientam, propusemo-nos, neste trabalho, conhecer perspetivas de 

professores dos ISCED de Cabinda e do Huambo (Angola), sobre o recurso ao Trabalho de Fim 

de Curso, nos cursos de formação inicial de professores, enquanto contributo para o 

desenvolvimento da investigação. 

Consideramos que o estudo é relevante, do ponto de vista da contribuição para um 

debate que possa produzir recomendações indutoras de melhorias nos processos de investigação 

desenvolvidos nos ISCED de Cabinda assim como do Huambo, e apoiar uma reflexão sobre a 

conceção, estruturação, elaboração e acompanhamento dos TFC, que possibilite que estes 

trabalhos contribuam para o desenvolvimento de investigações com qualidade. Esta 

investigação pode ajudar também os decisores políticos a encontrarem fundamentos para estas 

decisões, em matéria de política curricular, política formativa e política de formação de 

professores. 
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2.3.2 Questões em torno de competências para a orientação/supervisão  

Iniciamos este ponto do trabalho respondendo à pergunta: O que é competência?  

Perrenoud, Paquay, Atlet e Charlier (2008: 28) refere-se a competências profissionais 

como o conjunto formado por conhecimentos, savoir-fair e posturas, mas também pelas ações 

e atitudes necessárias, no caso da docência, ao exercício da profissão de professor. Retomando 

este autor a definição de Anderson (1996), que falava em conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para garantir as tarefas e os papéis dos professores, Perrenoud (ibidem) lembra que 

essas competências são de ordem cognitiva, afetiva, conativa e prática e que também são duplas: 

de ordem técnica e didática, na preparação dos conteúdos, e de ordem relacional, pedagógica e 

social, na adaptação às interações em sala de aula.  

No entanto, no nosso caso, e no que aqui queremos referenciar, trata-se daquelas 

competências que o orientador/supervisor de orientação/supervisão precisa demonstrar para dar 

resposta a questões relacionadas com a orientação dos seus alunos, nomeadamente em situações 

fora do contexto de sala de aula. Nestes casos, espera-se que os supervisores possuam 

competências, habilidades e atitudes diferenciadoras face aos distintos processos que envolvem 

a pessoa do estudante em formação.  

No entender de Gauthier, Nunez e Ramalho (2004: 70), o termo competência é 

entendido como a capacidade manifestada na ação, para fazer com saber, com consciência, 

responsabilidade, ética, que possibilita resolver com eficácia e eficiência situações-problemas 

da profissão. Neste caso, a competência envolve saberes, habilidades, atitudes, valores, 

responsabilidades pelos resultados, orientados por uma ética partilhada (ibidem). É tendo esta 

conceção e este pressuposto que aqui entendemos as “questões em torno de competências para 

a orientação/supervisão” e é tendo-as por referência que consideramos importante: 

✓ Ser um investigador; 

✓ Ser um verdadeiro académico; 

✓ Ter habilidades científica e pedagógica; 

✓ Ter a capacidade de inovar; 

✓ Ter a capacidade de fazer uma análise crítica; 

✓ Ter o espírito crítico em relação ao mundo; 

✓ Estar aberto para aprender do próprio estudante; 

✓ Haver mais atenção por parte dos professores supervisores como um passo importante; 

✓ Ter experiências e conhecimento da ciência  
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Neste entendimento, corroboramos Gauthier, Nunez e Ramalho (2004: 78), quando defendem 

que a competência não é uma ação que podemos definir como uma atuação, mas sim como um 

potencial de intervenção que pode manifestar-se no contexto real, que permite delimitar e 

resolver problemas relativos a um campo de ação. Para estes autores, as competências 

pressupõem: 

✓ Uma competência é uma potencialidade de ação;  

✓ O agir competente (atuação) é um ato bem-sucedido, 

✓ O agir competente é imediato e eficiente; 

✓ Uma competência é uma capacidade de agir com estabilidade 

É corroborando estas ideias que nos associamos a Alarcão e Tavares (2003) quando afirmam 

que, 

“a supervisão deve consistir, pois, numa visão de qualidade, inteligente, 

responsável, experiencial, acolhedora, empática, serena e envolvente de 

quem vê o que se passou antes, o que se passa durante e o que se passará 

depois, ou seja, de quem entra no processo para o compreender por fora 

e por dentro. Só assim o supervisor estará em condições de orientar o 

processo de ensino/aprendizagem e o próprio desenvolvimento do 

formando para que este se desenvolva nas melhores condições e a sua 

intervenção se verifique de um modo adequado e eficaz na 

aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos” (ibidem: 47). 

 

Como se depreende, estes autores destacam o processo de supervisão, mas sem o desligar do 

desenvolvimento e da aprendizagem do supervisor, do formando e dos alunos. Para eles, o ato 

de supervisionar ou orientar o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento do formando ou do 

professor-estagiário inscreve-se fundamentalmente na mesma estrutura subjacente a qualquer 

processo de ensino/aprendizagem em que o desenvolvimento, o ensino e a aprendizagem 

emergem como elementos inseparáveis (ibidem: 50). Portanto, concordando com ideias de 

Schnetzler e Oliveira (2010), defendem que o processo de orientação não finda; ele renova-se, 

sendo o processo de formação de orientadores contínuo pelo simples facto que liga o orientador 

e o orientando durante o processo. 

Como se infere, este entendimento decorre de considerarem que, no término dos trabalhos de 

seus orientandos, a própria pessoa que supervisionou manifesta progressivas renovações, pelo 

que aprenderam com eles e com tais processos de orientação, respeitando e moldando-se à 

singularidade da interação orientador-orientando. Por outro lado, é por meio desse processo que 

os orientandos conquistam um título, símbolo de “prestígio”, conferindo-lhes, segundo as leis 

do campo científico, o direito de ocupar um novo papel social, ao tornarem-se licenciados, 

mestres ou doutores em Educação. É também neste novo papel que, por sua vez, ao dedicarem-

se ao campo académico, irão poder orientar outros trabalhos de conclusão de cursos, de 
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iniciação científica, de mestrado e de doutorado, conferindo movimento e desenvolvimento a 

um processo histórico, político e social de formação de novos e atuais orientadores. 

É tendo como base estas conceções e ideias de autores que estamos a convocar que 

consideramos que o ISCED de Cabinda, entre outros que promovem o processo de orientação 

de TFC, possa repensar reflexivamente sobre o processo de formação e o tipo de formação 

desejada para os futuros professores, e que amanhã poderão desempenhar a função de 

orientadores de outros trabalhos nas instituições. Neste entendimento, os conhecimentos que 

o/a orientador/a vai construir em cada orientação acabam por assumir um caráter provisório, 

uma vez que as mediações possibilitam a sua construção, porém não os limitam (Schnetzler e 

Oliveira, 2010: 87). 

Tommas Durand (1998, citado por Guimarães e Brandão, 2001), seguindo as chaves da 

aprendizagem individual de Pestalozzi, construiu um conceito de competência baseado em três 

dimensões – conhecimentos, habilidades e atitudes - englobando não só, questões técnicas, mas 

também a cognição e as atitudes relacionais ao trabalho. Assim, competência diz respeito ao 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à consecução de determinado 

propósito, como podemos apreciar na figura 2. 

Figura 2- As três dimensões de competências 

 

Fonte: Canhici (2020) adaptada de Durand (2000)  

Para os autores que estamos a convocar, estas três dimensões são interdependentes na 

medida em que, para a exposição de uma habilidade, se presume que o indivíduo conheça 

princípios e técnicas específicos. Da mesma forma, a adoção de um comportamento no trabalho 

exige da pessoa, não raras vezes, a detenção não apenas de conhecimentos, mas também de 

habilidades apropriadas. Assim, na orientação/supervisão é necessário mobilizar as três 

Competências 

Conhecimentos: 

Informação 

Saber o quê

Saber o porquê 

Atitudes:

Querer fazer 

Identidade

Determinação 

Habilidades: 

Técnica
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dimensões de competências que formam o chamado “CHA”, isto é, os “Conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes”. Abordagens como essa parecem possuir aceitação mais ampla tanto 

no ambiente empresarial como no meio académico, visto que procuram integrar diversos 

aspectos relacionados ao trabalho. Além do nível individual, o conceito de competência aplica-

se também à equipe de trabalho e à organização como um todo. Eles classificam as 

competências como humanas – aquelas relacionadas ao indivíduo ou à equipe de trabalho – ou 

organizacionais – aquelas que dizem respeito à organizações como um todo (Idem: 10).  

Portanto, as questões relativas às competências para a supervisão, no processo de 

orientação dos TFC, têm relação com o perfil que o professor orientador deverá demonstrar 

para realizar essa orientação. Nesta conformidade, acreditamos que o professor/supervisor dos 

TFC nos ISCED precisa de ter consistência não só nos métodos de ensino e investigação, mas 

também nos de pesquisa e orientação. Portanto, para que o ensino superior em Angola tenha 

êxito sobre as mudanças a operar no sistema de formação de professores, do ponto de vista da 

orientação, os estudantes devem contar com orientadores qualificados, docentes com 

experiências e competências que os possam orientar a construir procedimentos de investigação 

sobre problemáticas que afetam as realidades angolanas, fazer recolha e tratamento de dados de 

acordo com as recomendações metodológicas. Implica ainda que a instituição tenha 

orientadores disponíveis que possam orientar os estudantes de tal forma que eles, no tempo 

certo, cumpram com o programa previsto.  

Considerando o seu papel central do orientador neste processo, corroboramos Stemberg 

(1981, cit. por Melo, 2003: 1416) quando afirma que não existe um orientador “ideal” e que a 

questão fulcral é a sua presença durante o processo. Nesta conformidade enumera algumas 

qualidades que deve ter um bom supervisor tais como: 1. interesse (pelo menos moderado) no 

tema do estudante; 2. capacidade para ler os materiais apresentados pelo estudante num espaço 

de tempo razoável após a sua entrega; 3. capacidade para ler criticamente esses materiais, 

fazendo comentários e dando sugestões; 4. acessibilidade; 5. capacidade de se conhecer a si 

próprio, tomando e mantendo uma decisão (e não alguém que está sempre a mudar de ideias 

quanto às direções que o trabalho deve tomar); 6. capacidade para levar as coisas a sério e ver 

o projeto e a dissertação como um contrato; 7. Detentor de prestígio no seio da comunidade 

académica.  

A autora refere-se ainda à importância das competências e qualidades científicas do 

orientador na relação que estabelece com o estudante e no desenrolar dos trabalhos, bem como 

a sua capacidade para se tornar um modelo. O seu apoio é necessário em praticamente todas as 

fases do processo, desde a delimitação do tema a estudar à disseminação do trabalho efetuado, 
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passando pelo desenho da investigação, pela recolha de dados e pela redação deste trabalho 

(ibidem: 1419).  

Por isso as instituições angolanas que optam por este modelo de TFC precisam de 

redobrar seus esforços para que o processo de formação dos seus estudantes possa ter sucesso 

e adquirem uma aprendizagem de qualidade, demonstrando atitudes, habilidades e as 

qualidades científicas e pedagógicas, assim como a capacidade de uma análise crítica do 

processo. 



 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III – QUADRO METODOLÓGICO
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Introdução  

O presente capítulo tem como objetivo dar conta das opções teórico-metodológicas que 

orientam a investigação a que se reporta este trabalho. Num primeiro ponto apresentam-se 

argumentos que fundamentam as opções e procedimentos metodológicos seguidos para a 

recolha e análise dos dados.  No ponto seguinte dá-se conta do instrumento usado e que 

correspondeu a Inquéritos por questionário aplicado a professores orientadores/supervisores e 

a estudantes finalistas/futuros professores dos ISCED de Cabinda e do Huambo. Portanto, em 

relação à ideia da escolha de realizar o estudo no ISCED do Huambo, quando este desde de 

2011 ter suspendido a aplicação no seu currículo a opção por um TFC. É justificada pelo facto 

de obeter maior conhecimento do ponto de vista da compreensão do fenómeno estudado, tendo 

em conta o conhecimento acumulado por eles experienciado e a nova realidade por eles 

conhecido como um conhecimento novo, a supervisão de Estágios Pedagógicos. No entanto, 

do ponto de vista do estudo escolhemos o ISCED do Huambo por ser a única instituição do país 

que recorre privilegiadamente ao Estágio Pedagógico. O capítulo termina com uma 

caracterização da amostra que correspondeu ao estudo no ISCED de Cabinda e no ISCED do 

Huambo e à clarificação das relações entre as questões de investigação, os objetivos específicos 

que orientaram o estudo e os procedimentos de investigação seguidos.  

3.1 Opções e procedimentos metodológicos da investigação 

Reconhecendo que a metodologia científica propicia um novo olhar sobre o mundo, isto 

é, um olhar científico, curioso, indagador e criativo (Amado, 2014), e aceitando que pesquisar 

significa aprender a pôr ordem nas próprias ideias, seguimos Goldenbelg, (2004) quando refere 

que a pesquisa apresenta diferentes fases: a fase inicial chamada exploratória, onde 

conseguimos explorar e vivenciar os problemas a investigar; a fase da elaboração do projeto 

de pesquisa, e que corresponde à fase em que se mergulha profundamente no tema em estudo, 

recolhendo todas as informações que ajudem à descrição das situações e a autores que têm 

trabalhado sobre o tema, neste caso sobre  a problemática de formação inicial de professores e 

o trabalho de fim do curso; a fase de análise, dedicada à interpretação e discussão dos dados e 

à construção das conclusões da tese (ibidem: 72).  

Também para Tamo (2012), a escolha da metodologia e dos instrumentos de recolha de 

dados depende do objeto de estudo e da inclinação paradigmática de cada investigador. Para 

este autor, o método diz respeito ao “conjunto de procedimentos para realizar uma investigação 
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e a técnica é o modo operatório ou, no sentido mais geral, é o meio de se atingir os objetivos da 

investigação” (ibidem: 97). 

Ao adotarmos um método para um estudo estamos conscientes das razões e motivações 

que nos movem para tal decisão, nomeadamente da relação que é necessário existir entre os 

métodos adotados, a temática em estudo, a questão que a investigação pretende clarificar e os 

objetivos que norteiam o estudo. No caso concreto desta investigação, o tema selecionado 

focou-se na formação inicial de professores em Angola.  

Para se alcançar os objetivos definidos, e porque, neste caso concreto, é um estudo que 

envolve uma ação humana (estudantes e docentes), uma ação que abrange comportamentos e 

significados que os atores atribuem ao fenómeno em estudo, consideramos tratar-se de uma 

pesquisa vinculada a um paradigma de natureza interpretativa (Lessard-Hebertet et al., 1990). 

Trata-se de um paradigma que move quem investiga a atender ao conjunto de relações entre as 

formas de comportamento e os significados que os atores lhes atribuem através das suas 

interações sociais. Segundo Amado (2014: 49), o postulado da interpretação desempenha o 

papel de um duplo princípio de causalidade: ao nível geral, os seres humanos constroem um 

conhecimento da natureza e dos outros humanos, graças a este processo de interpretação; a um 

nível especificamente social, essas interpretações de nível geral conduzem os seres humanos a 

compreender determinadas ações.   

Centrado na problemática da formação inicial de professores em Angola, o estudo foi 

orientado por uma abordagem de natureza qualitativa/interpretativa (Bogdan e Biklen, 1994), 

visando compreender “Qual o contributo do Trabalho Final de Curso (TFC) tendo em conta a 

sua dupla função: formar professores que tenham competências profissionais para os desafios 

que se colocam à educação neste século XXI; contribuir para desenvolver a produção 

investigativa em Angola”. 

A formação inicial de professores em Angola, e este enfoque particular no TFC, 

configuram ainda assuntos pouco explorados pelos pesquisadores angolanos pelo que se 

reconheceu pertinente realizar esta investigação nos ISCED de Cabinda e do Huambo, isto é, 

Instituições do Ensino Superior com responsabilidades na formação inicial de professores em 

Angola, mas que seguem modelos distintos.  

Pretendeu-se, numa leitura exploratória, convocar a visão de gestores, professores e 

estudantes/futuros professores de ambos os ISCED sobre a problemática em estudo e 

compreender os sentidos que lhes atribuem. Foi seguida a ideia de que, numa investigação de 



 

 

132 

orientação qualitativa/interpretativa, a captação de diferentes pontos de vista sobre a mesma 

situação é reconhecida como uma adequada opção metodológica (Ludke e André, 1986). 

Para a recolha de dados, foi feito um levantamento de documentos que regulam a 

educação e a FIP em Angola e o funcionamento das instituições de ensino superior que, 

posteriormente, foram sujeitos a uma análise documental. Foram também aplicados inquéritos 

por questionário a professores e estudantes/futuros professores nas duas instituições. Os dados 

obtidos foram tratados, no caso das respostas a perguntas fechadas, por uma estatística simples, 

com recurso ao SPSS, e as respostas às perguntas abertas tratadas por análise de conteúdo. Em 

pontos seguintes do trabalho são apresentadas e fundamentadas as técnicas de recolha de 

informação, assim como será feita uma caraterização das amostras de cada um dos contextos 

onde foi desenvolvido o estudo. 

3.2 Inquérito por questionário como instrumento de recolha de dados  

Como já foi referido, a escolha da metodologia e dos instrumentos de recolha de 

informação depende do objeto de estudo e da opção a seguir. No caso deste estudo, tendo em 

conta que o TFC na formação inicial de professores do ensino secundário em Angola/Cabinda 

constitui o foco central, recorremos a várias técnicas e instrumentos de recolha de informação 

para compreender que sentidos lhe são atribuídos na formação dos futuros professores. 

Recorremos também à recolha de dados no ISCED do Huambo por este ser o único ISCED, em 

Angola, que tem a opção de estágio, em vez do TFC. 

As técnicas de recolha de informação podem ser diretas, isto é, aquelas em que o/a 

investigador/a está em presença do investigado ou da situação a investigar, ou indiretas, quando 

se recorre a documentos ou meios que façam essa mediação. No nosso estudo, no caso das 

técnicas indiretas, recorremos à análise documental de materiais relativos à formação inicial de 

professores e aos processos da sua organização nos ISCED de Cabinda e do Huambo, Angola. 

Também realizámos pesquisa bibliográfica, a partir do registo disponível decorrente de 

pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Estes 

documentos constituem as fontes de informação (Severino, 2007: 122). 

Para instrumentos de pesquisa para a recolha de dados, selecionámos o inquérito por 

questionário. Das técnicas diretas ou interativas, recorremos, num primeiro momento, a 

entrevistas exploratórias a gestores, com o objetivo de obter informações e esclarecimentos 

sobre alguns aspetos relacionados com o objeto de estudo, o TFC, e que contribuíram para uma 

reconfiguração dos objetivos e das questões orientadoras da investigação. Essas entrevistas não 
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são apresentadas neste trabalho, por um lado, para não tornar o capítulo de apresentação dos 

dados demasiado longo e, por outro, porque elas constituíram apenas a fase exploratória que 

apoiou a delineação do objeto de estudo e a definição do que era importante conhecer através 

dos inquéritos por questionário. O questionário foi elaborado focando cinco dimensões: i) 

Modelo de formação inicial de professores; ii) Trabalho de Fim de Curso no currículo de 

Formação; iii) Competências e perfil para a orientação; iv) A investigação na formação inicial 

de professores; v) Relação entre a universidade e a sociedade. 

Pretendendo-se recolher dados quer de professores, quer de estudantes, o questionário 

assumiu algumas pequenas diferenças (anexo 1) embora ambos orientados para conhecer a 

importância que é atribuída ao TFC e ao estágio (este apenas no ISCED do Huambo) assim 

como a orientação e supervisão dos mesmos.  

3.2.1 Recurso à Escala de Likert 

O inquérito por questionário recorreu, maioritariamente, a perguntas fechadas com 

recurso à escala de Likert. A escala Likert é usada para medir concordância/discordância do 

posicionamento de pessoas a determinadas afirmações relacionadas a constructos de interesse 

para uma determinada investigação (Júnior e Costa, 2014). Segundo estes autores, este modelo 

foi desenvolvido por Rensis Likert (1932) sendo o mais utilizado e debatido entre os 

pesquisadores para mensurar atitudes no contexto das ciências comportamentais. A escala de 

verificação de Likert consiste em tomar um constructo e desenvolver um conjunto de 

afirmações relacionadas com a sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau 

de concordância (Júnior e Costa, 2014: 5).  

Estes autores referem ainda que há um problema na utilização dessas escalas 

relacionado com a denominação dos pontos (por exemplo, é fácil denominar 3 pontos, 1 – 

discordo, 2 – não concordo nem discordo, e 3 – concordo; no entanto denominar 10 pontos de 

uma escala de 1 a 10 é muito mais complicado). Para os autores, menos pontos parece tornar 

mais fáceis as respostas, de modo que, ao aumentar o número de pontos ganha-se em 

consistência psicométrica, mas perde-se em segurança na resposta. A escala utilizada na 

presente investigação, por essa razão, foi de quatro pontos (de 1 a 4). A preferência de não 

optarmos por uma escala de 3 pontos foi para evitar respostas neutras uma vez que o número 

central (valor 3, no caso de uma escala de cinco pontos) é um dado que, segundo alguns autores, 

induz para uma certa tendência de concordância (ibidem: 6). 
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3.3 Técnicas de tratamento da informação 

Para o tratamento dos dados recolhidos foram usadas: i) análise estatística com apoio 

do SPSS para os dados de ordem quantitativa obtidos por questionário. ii) análise de conteúdo, 

com recurso ao Nvivo 11, para as respostas às perguntas abertas dos questionários respondidos 

pelos professores e pelos estudantes, futuros professores. 

3.3.1 Análise do conteúdo  

A análise de conteúdo é uma técnica de interpretação de dados obtidos por 

procedimentos de orientação qualitativa que permite compreender com rigor a informação 

obtida. Na definição de um dos seus criadores, Berelson (1952, cit por Krippendorff, 1990: 29), 

a análise de conteúdo consiste “numa técnica que procura arrumar num conjunto de categorias 

de significação, o conteúdo manifesto dos mais diversos tipos de comunicação […]” (Amado, 

2014: 302). Segundo este autor, a análise de conteúdo consiste numa técnica central básica, mas 

metódica e exigente, ao dispor de um conjunto de procedimentos e “orientações analíticas e 

inter-relativas […] (p. 300). Esta visão entronca com a perspetiva de Bardin (2015), para quem 

a análise de conteúdo corresponde a: um “conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitem inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens” (ibidem: 

44). No caso do estudo a que se reporta este trabalho, a análise de conteúdo foi usada para tratar 

as respostas às perguntas abertas do inquérito por questionário, com o recurso ao Nvivo 11. 

3.3.2 Contextos e Amostra do estudo 

Não pretendendo fazer história dos contextos onde decorreu a investigação, 

apresentamos, no entanto, uma breve caraterização das províncias de Cabinda e do Huambo.   
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Cabinda65 - breve contextualização  

Uma vista da cidade de Cabinda 

Parafraseando Bembe (2010), que se apoiou em Moreira (2004) refere que da circunscrição 

geofísica infere-se que Cabinda, é uma das décima-oitava (18º) província angolana, é minúsculo 

enclave descontínuo do país, localizado na costa ocidental africana, com cerca de 7.680 

quilómetros quadrados, tendo como fronteiras terrestres, a Norte, a República do Congo, numa 

extensão de 196 km, a Nordeste, Leste e Sul, a República do Congo Democrático, com 153 e 

100 km, e a Oeste, o Oceano Atlântico com 103 km a costa de Cabinda apresenta condições 

privilegiadas para navegação, designadamente a Baía de Cabinda, formada por uma linha 

costeira de cerca de 25 km, aproximadamente 70 km a norte do rio Zaire, a “Baía das Almadias 

ou Golfo das Almadia”, como designada nos mapas de Diogo Homem e de Pigafetta (p. 34).  

O autor que estamos a convocar, para nos referir de dados que retratam a história de Cabinda, 

que se apoia em Martins, (1968; 1972), refere Cabinda possui uma população que ronda os 500 

mil habitantes, distribuídos em quatro municípios, estes constituídos em doze comunas: 

Cabinda (Sede, Malembo e Tando-Zinze), Cacongo (Sede, Massabi, e Dinge), Buco-Zau (Sede, 

Inhuca e Necuto) e Belize (Sede, Luali e Miconge). Os seus habitantes pertencem ao grupo 

etnolinguístico Kikongo e à etnia Bakongo da grande família Bantu. Os Cabindas são 

compostos maioritariamente por clãs, subdivididos em duas tribos. Uma constituída pelo clã 

Basundi e outra composta por seis clã (Bauoio, Bakongo, Balinge, Baluango/Baiombe, Bavili 

e Bakoki). Além das suas principais riquezas, o petróleo e a madeira da densa floresta equatorial 

do Maimbe, o enclave angolano possui outros recursos naturais como manganês, fosfato, ferro, 

urânio, cobre, ouro, diamantes e potássio. No domínio agrícola as suas terras são férteis para a 

cultura de café, cacau, amendoim, banana, mandioca, batata, feijão e milho (p. 35). 

 
65https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=r 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=r
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No âmbito da organização e estruturação do poder tradicional local, alguns dados oficiais 

apontam que a província de Cabinda possui:  

“36 Regedorias, sendo 36 Regedores, igual número de Secretários de 

Regedores; 2.039 Autoridades Tradicionais; 96 Sobas; 51 

Coordenadores de Bairros e 165 Adjuntos e Coordenadores de 

Bairros; 371 Chefes de Aldeias e 289 Secretários de Chefes de Aldeias; 

110 Chefes de Zonas; 97 Anciãos; 139 Conselheiros; 298 Advogados 

Tradicionais e 350 Apeladores” (p. 36).  

 

 Apoiando-se mais uma vez em Madureira (2001), Bembe (2010), refere que na véspera da 

Conferência de Berlim e da África, as autoridades locais (dos três pequenos reinos de Cabinda: 

Kakongo, Loango e Ngoio) concluíram com o comandante da Coverta Rainha de Portugal um 

acordo de protectorado – o “Tratado de Simulambuco de 1 de Fevereiro de 1885”, como 

testemunho de que Cabinda já era “zona de influência” de Portugal. Em Cabinda, o acordo é 

também interpretado como um instrumento “polílico-jurídico com relevância internacional que 

certifica a autonomia do Enclave face aos restantes territórios, tanto as do antigo Reino do 

Kongo, como os então colonizados por Portugal. Constitui, assim, fundamento inequívoco para 

a sua autodeterminação e independência, no quadro do segundo ciclo do processo de 

autodeterminação e emancipação política e jurídica, estabelecido pelos processos de 

descolonização que ocorreram sobretudo de 1945 a 1975 liderados pelas Nações Unidas (ONU) 

(p. 36). 

Para Martins (1972: 10), o que mais prende os Cabindas é a beleza das suas instituições, 

usos e costumes, e até a delicadeza dos princípios e leis morais, familiares e sociais, a riqueza 

“espiritual” de suas almas. Refere ainda a importância de conviver com eles, aceitar comer com 

eles uma muambada ou convidá-los para a nossa mesa. Os traços culturais dos habitantes da 

Província de Cabinda são peculiares para a vivência do dia-a-dia desses povos, abrangendo o 

respeito às suas divindades, modos de vestir e de comer, aos seus provérbios e superstições. As 

heranças tradicionais passadas de geração a geração são muito presentes e fortes no nascimento, 

nos ritos de passagem (Tchicumbi para as meninas e a circuncisão para os meninos), no 

noivado, no alambamento e até nos funerais. Toda essa diversidade cultural é a identidade do 

povo Cabinda. Suas histórias, crenças, usos e costumes têm sido objeto de estudo de muitos 

investigadores (ibidem: 73-74).  É essencialmente a pessoas que vivem neste contexto cultural 

e geográfico que se destina o curso de formação inicial de professores que é objeto de estudo 

neste trabalho.  
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Huambo66 – breve contextualização 

 

Uma vista da cidade de Huambo 

Segundo informações obtidas da website da UCCLA, a cidade de Huambo, capital da 

província do mesmo nome e a segunda maior cidade de Angola, foi fundada, em 21 de agosto 

de 1912, pelo Alto-comissário, general Norton de Matos. Denominada Nova Lisboa em 1928, 

recuperou o nome anterior após a independência, em 1975. A maioria da população pertence à 

etnia Ovimbundu. O topónimo Huambo deriva do nome de Wambo Kalunga, fundador do reino 

de Wambo. A província do Huambo estende-se a sul do rio Kwanza, na zona do Planalto 

Central, onde se ergue o Morro do Moco com 2.620 metros de altura, o ponto mais alto da 

província e do país. Limitado pelas províncias de Kwanza-Sul (Norte), Bié (Este), Huila (Sul), 

e Benguela (Oeste). O Huambo está dividido em 11 municípios sendo: Huambo, Bailundo, 

Ekunha, Cáala, Catchiungo (ex Bela Vista), Londuimbale, Longonjo, Mungo, Tchicala, 

Tcholoanga (ex Vila Nova), Tchindjenje e Ucuma (ex. Cuma). Tem uma área de 35.771 

quilómetros quadrados com uma população de 1.204.000 habitantes e um clima Tropical de 

altitude. A cidade do Huambo foi um polo de desenvolvimento económico, industrial e 

agropecuário e um centro de excelência no domínio académico, nomeadamente na área da 

investigação agrária e veterinária.  

 
66https://www.uccla.pt/membro/huambo a União das Cidades Capitais Portuguesa (UCCLA), é uma associação 

intermunicipal de natureza internacional, criada a 28 de junho de 1985. Assinaram o ato de fundação, as cidades 

de Bissau, Lisboa, Luanda, Macau, Maputo, Praia, Rio de Janeiro e São Tomé/Água Grande. 

https://www.uccla.pt/membro/huambo
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Devastada durante os anos de guerra civil, tal como as infraestruturas existentes – 

estradas, vias férreas, escolas e hospitais -, tem vindo a ser reconstruída e recuperada com 

sucesso. O Huambo é uma região rica em recursos naturais e minerais, com uma rede 

hidrográfica e um clima ameno que a tornam especialmente vocacionada para o 

desenvolvimento das atividades agropecuárias e agroalimentares. O subsolo é rico em minerais 

– manganês, diamantes, volfrâmio, ferro, ouro, prata, cobre, urânio, entre outros – e a extração 

mineira é uma atividade com enorme potencial económico. O caminho de ferro de Benguela 

(CFB), inicialmente destinado ao escoamento do cobre das minas do Katanga, que atravessa o 

Huambo no seu percurso até à fronteira com o Congo, fazendo a ligação entre Lobito, na costa 

atlântica de Angola, e a cidade da Beira, na costa índica de Moçambique, através dos sistemas 

ferroviários da República Democrática do Congo e da Zâmbia, continua a ser um elemento 

essencial para o desenvolvimento económico, industrial e agropecuário da província e do país.   

Foi nestes dois contextos (Cabinda e Huambo) e nos ISCED de cada um deles que 

realizámos a componente empírica do estudo a que se reporta este trabalho. Como já foi 

referido, pretendendo o estudo compreender em que medida a opção pelo recurso ao TFC, no 

currículo de formação inicial de professores em Angola, é adequada para formar profissionais 

com competências para este séc. XXI, usámos como lócus de pesquisa dois institutos 

superiores: ISCED de Cabinda e ISCED do Huambo. Nestas duas instituições recolhemos 

pontos de vista de diferentes interlocutores institucionais, a saber:  

Professores responsáveis pelos vários departamentos disciplinares; Professores 

orientadores dos TFC (no ISCED de Cabinda) e de estágios pedagógicos (no ISCED do 

Huambo); estudantes finalistas do ISCED de Cabinda; estudantes finalistas do ISCED do 

Huambo.  

A seleção deste conjunto diversificado de participantes visou aprofundar o 

conhecimento sobre competências para o exercício de ser professor de estudantes formados no 

ISCED de Cabinda, que finalizam o curso através da realização de um TFC (monografia), e de 

estudantes formados no ISCED do Huambo que realizam um estágio pedagógico como 

finalização do curso. Constituíram a amostra do estudo 107 professores e 146 estudantes dos 

diversos cursos ministrados nestas instituições, constituindo uma amostra total de 259 

participantes. Uma caracterização específica destes participantes é feita no capítulo IV aquando 

da apresentação dos dados. 
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3.4 Relações entre questões de investigação, objetivos específicos e procedimentos 

metodológicos 

Afirmam alguns autores que a melhor forma de começar um trabalho de investigação 

em ciências sociais é esforçar-se por enunciar o estudo sob a forma de uma pergunta de partida 

(Quivy e Campenhoudt, 1995), isto é, a pergunta de partida serve de primeiro fio condutor da 

investigação. No entanto, e como referem também estes autores, nem sempre é fácil conseguir 

traduzir o que invulgarmente se apresenta como um foco de interesse ou preocupação de 

investigação pois uma investigação é, por definição, algo que se procura (ibidem: 31). 

No entanto, no nosso caso, para que se concretizasse esta ideia dos autores que estamos 

a convocar recorremos a leituras de vários textos que pudessem fornecer um fio condutor da 

investigação a realizar. Como afirmam estes autores, “as operações de leitura visam 

essencialmente assegurar a qualidade da problematização ao passo que as entrevistas e os 

métodos complementares ajudam especialmente o investigador a ter um contacto com a 

realidade vivida pelos atores sociais” (ibidem: 49). 

Quando um investigador inicia um trabalho, é pouco provável que o assunto tratado 

nunca tenha sido abordado por outra pessoa, pelo menos em parte ou de forma indireta (ibidem: 

50). De facto, e corroborando esta ideia do autor, a formação inicial de professores, quer em 

Angola, quer no mundo em geral, tem sido muito investigada. No entanto, e concretamente 

sobre o que constitui o objeto principal do nosso estudo, isto é, o TFC no currículo de formação 

inicial de professores e concretamente em Angola, a investigação é muito escassa. Por isso, 

tivemos de recorrer a estudos que lhe ficam na fronteira e que nos apoiassem na análise da 

exigência curricular seguida no ISCED de Cabinda, de que o curso seja concluído através de 

um TFC. Podemos dizer que constituiu para nós um problema encontrar estudos que nos 

permitissem uma leitura focada no âmbito da licenciatura do ISCED de Cabinda e da exigência 

para a sua conclusão através de um TFC. Interrogamo-nos sobre a adequação da opção 

curricular seguida no modelo de formação inicial de professores quando vai ser exigido aos 

estudantes, futuros professores, competências profissionais que o exercício docente tem vindo 

a carrear.  

Voltando à organização da investigação, defendem (Quivy e Campenhoudt, 1995: 51) 

que “a escolha de leituras deve ser realizada com muito cuidado”. Neste sentido, apresentam 

cinco princípios e critérios gerais que cada investigador poderá adotar com flexibilidade e 

pertinência:  

✓ Primeiro princípio - começar pela pergunta de partida; 
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✓ Segundo princípio - evitar sobrecarregar o programa, selecionando as leituras; 

✓ Terceiro princípio - procurar, na medida do possível, documentos cujos autores 

não se limitem a apresentar dados, mas incluam também elementos de análise e de 

interpretação. 

✓ Quarto princípio - ter cuidado de recolher textos que apresentem abordagens 

diversificadas do fenómeno estudado; 

✓ Quinto princípio - oferecer-se, a intervalos regulares, períodos de tempo 

consagrados à reflexão pessoal e às trocas de pontos de vista com colegas ou com 

pessoas experientes. Um espírito atulhado nunca é criativo.     

Foi nesta ideia que definimos as questões de investigação que conduziram  

à definição dos objetivos específicos e, em função deles, determinámos os procedimentos 

metodológicos. Para clarificar a relação entre as questões de investigação, os objetivos que 

orientaram o estudo e os procedimentos metodológicos seguidos, construímos o quadro 1 

apresentado. 

Para se conhecer a importância que os estudantes atribuem ao TFC para a aquisição de 

saberes e para o desenvolvimento de competências que, positivamente, lhes permitam 

responder aos desafios que a profissão docente exige, recorremos a inquérito por questionário.  

Para produzir o conhecimento desejado sobre o fenómeno pesquisado, procurámos 

identificar saberes e competências que docentes dos ISCED de Cabinda e do Huambo 

consideram ter para a orientação de TFC e a supervisão de estágios pedagógicos e os efeitos 

por ele gerados no desenvolvimento profissional e no aprofundamento da investigação.  

Também procurámos, através dos inquéritos aplicados, identificar o perfil académico e 

científico dos tutores de TFC do ISCED de Cabinda e os que, no ISCED do Huambo orientam 

estágios. Finalmente, para concluir sobre a adequação da opção, no currículo de licenciatura na 

formação inicial de professores, no ISCED de Cabinda, por um TFC, procedemos a um 

cruzamento de dados recolhidos através dos questionários e das questões abertas com o quadro 

teórico de referência em estudo. É a síntese da organização desta componente do estudo que o 

Quadro 1 abaixo traduz.  
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     Quadro 1- Relação entre questões de investigação, objetivos específicos e 

procedimentos metodológicos 

Questões de Investigação Objetivos Específicos  Procedimentos Metodológicos 

Que caraterísticas tem o 

currículo de Formação Inicial 

de Professores dos cursos de 

Licenciatura no ISCED de 

Cabinda e no do Huambo? 

Caraterizar os currículos de 

formação de professores dos cursos 

de formação inicial de professores 

(Licenciatura) do ISCED de 

Cabinda. 

Pesquisa bibliográfica (Estado 

de arte sobre o tema) e análise 

de documentos normativos de 

carácter nacional (angolano) tais 

como regulamentos das 

Instituições, Decretos 

Presidenciais e outros 

documentos legais 

superiormente emanados.   

Que razões justificam o TFC a 

ser realizado pelos estudantes 

(finalistas) dos cursos do 

ISCED de Cabinda?  

Determinar as razões que justificam 

a elaboração e defesa de um TFC, 

nos currículos dos cursos de 

Licenciatura para a formação de 

professores dos ISCED de Cabinda 

e do Huambo. 

Análise de documentos dos 

ISCED sobre o assunto 

(Regulamento dos TFC). 

 

Que importância tem o TFC 

no currículo dos cursos de 

Licenciatura do ISCED e que 

condições oferece para a 

aquisição de saberes e o 

desenvolvimento de 

competências para que os 

futuros professores, 

positivamente, respondam aos 

desafios que o exercício da 

docência exige?  

Caracterizar a importância que 

professores/supervisores e 

estudantes do ISCED atribuem ao 

TFC para o desenvolvimento de 

seus saberes e desenvolvimento de 

competências que, positivamente, 

respondam aos desafios que a 

profissão docente exige. 

Questionários a professores e 

estudantes dos ISCED de 

Cabinda e do Huambo. 

Que saberes e competências 

consideram ter os docentes dos 

ISCED para 

orientar/supervisionar o TFC e 

o estágio pedagógico (EP)e 

que efeito gera esta atividade 

ao nível do aprofundamento da 

investigação sobre a prática da 

docência? 

Identificar saberes e competências 

que docentes dos ISCED de 

Cabinda e do Huambo consideram 

ter para a orientação, 

respetivamente, de TFC e do 

estágio pedagógico (EP) e 

compreender os efeitos gerados no 

desenvolvimento profissional e no 

aprofundamento da investigação.  

Questionários a responsáveis 

máximos das duas Instituições e 

a docentes que orientam o TFC 

e que supervisionam o estágio 

pedagógico (EP). 

Qual deve ser o perfil 

académico e científico de um 

docente para orientar um TFC 

ou para supervisionar o estágio 

pedagógico? 

 Aplicação de inquéritos por 

questionário aos docentes que 

orientam os TFC no ISCED de 

Cabinda e o estágio pedagógico 

(EP) no ISCED do Huambo. 
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Que saberes e competências, 

para o exercício da docência, 

proporciona a realização do 

TFC e realização do Estágio 

Pedagógico (EP) aos 

estudantes, futuros 

professores, formados no 

ISCED de Cabinda e do 

Huambo? 

Inferir a adequação da opção, no 

currículo de Licenciatura na 

formação de professores do ISCED 

Cabinda e do Huambo, por um TFC 

e por um estágio pedagógico (EP), 

respetivamente.  

Cruzamento de dados 

recolhidos através dos 

questionários com o quadro 

teórico de referência em estudo.  

 

O capítulo termina com o quadro da “Relação” entre questões de investigação, objetivos 

específicos e procedimentos metodológicos que orientaram este trabalho para uma melhor 

compreensão do fenómeno a estudar. A seguir apresentamos o capítulo IV que trata da 

apresentação e análise dos dados das respostas obtidos através do inquérito por questionário 

respondido pelos professores e estudantes dos ISCED de Cabinda e do Huambo.   

  

 



 

 

 

CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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Introdução 

Neste capítulo fazemos a apresentação e análise dos resultados, organizando-os em 

torno dos dois contextos de pesquisa: ISCED de Cabinda e ISCED do Huambo. Em relação a 

cada um destes contextos, caracterizamos os sujeitos/participantes no estudo, seguindo-se a 

apresentação dos dados obtidos por inquérito por questionário aplicado a professores e a 

estudantes.  

4.1 Dados relativos ao ISCED de Cabinda 

Tendo já sido feita uma caraterização do ISCED de Cabinda na primeira parte deste 

trabalho (ponto 3.3.2), neste ponto fazemos apenas a caraterização dos professores e dos 

estudantes. Apresentam-se primeiro os dados relativos aos professores, seguidos dos dados 

relativos aos estudantes. O ponto termina com uma síntese interpretativa da análise.  

4.1.1 Caracterização dos professores 

Para a caracterização dos professores foram definidas 5 variáveis: Idade, Género, 

Tempo de serviço no ISCED, Grau académico e Experiência em orientação dos TFC. Destas, 

a variável género foi tida como principal para cruzamento com as restantes: Idade, Género, 

Tempo de serviço, grau académico e Experiência em orientação dos TFC. A Tabela 1 

sistematiza essa informação. 
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Tabela 1 – Dados sociodemográficos relativos aos professores 

Variáveis %  

Faixa etária dos docentes de 20 a 30 anos 1,8% 

de 31 a 40 anos 35,7% 

de 41 a 50 anos 30,4% 

mais de 50 anos 32,1% 

Género  Masculino  80,4% 

Feminino  19,6% 

Tempo de serviço  de 1 a 5 anos 10,7% 

de 6 a 10 anos 55,4% 

de 11 a 15 anos 12,5% 

de 16 a 20 anos 16,1% 

de 20 a 25 anos 0,0% 

mais de 25 anos 5,4% 

Grau académico dos 

docentes 

Doutor 35,7% 

Mestre 60,7% 

Licenciado 3,6% 

Experiência e 

Competências na 

orientação de Trabalhos 

de Fim do Curso 

de 1 a 5 anos 37,5% 

de 6 a 10 anos 28,6% 

de 11 a 15 anos 23,2% 

de 16 a 20 anos 3,6% 

de 20 a 25 anos 3,6% 

mais de 25 anos 3,6% 

 

Como mostra a Tabela 1, os professores têm, maioritariamente, Idades entre 31 a 40 

anos, e são predominantemente do Sexo masculino. Em termos de Tempo de serviço, a maioria 

tem entre 6 a 10 anos de serviço (55,4%). No que se refere ao Grau académico, 60,7% dos 

professores tem o mestrado, 35,7% o doutoramento e apenas 3,6% a licenciatura. Relativamente 

à Experiência e competências na orientação de Trabalhos de Fim de Curso, a maior parte deles 

tem entre 1 a 5 anos de experiência (de 1 a 5 anos = 37,5%; de 6 a 10 anos = 28,6%; de 11 a 15 

anos = 23,2%). 

4.1.2 Respostas dos professores ao inquérito por questionário  

O questionário foi respondido por 56 professores (de um total de 76 inquéritos 

distribuídos). As respostas foram tratadas por uma estatística simples, com recurso ao programa 
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SPSS, e a análise dos dados permitiu identificar cinco dimensões: i) Modelo de formação inicial 

de professores; ii) Trabalho de Fim de Curso no currículo de formação; iii) Competências e 

Perfil para a orientação; iv) A investigação na formação; v) Relação entre a universidade e a 

sociedade. É em função destas dimensões que os dados são a seguir apresentados. 

4.1.2.1 Modelo de formação inicial de professores 

As respostas dos docentes incluídas nesta dimensão foram organizadas em três grandes 

categorias: i) Características que devem orientar o modelo de formação inicial de professores; 

ii) Características do modelo de formação seguido no ISCED; e iii) Socialização dos 

estudantes, futuros professores, com a prática docente. Cada uma dessas categorias integrou 

vários tópicos. Para efeitos de análise, estes tópicos foram catalogados com a letra A, para o 

caso dos tópicos relativos às duas primeiras categorias e com a letra B, para os tópicos incluídos 

na terceira categoria, tal como mostra o Quadro 2.  

Quadro 2 - Tópicos do questionário relativos ao modelo de formação inicial de professores  

Características que devem 

orientar o modelo de 

formação inicial de 

professores 

Características do modelo de 

formação seguido no ISCED 

Socialização dos 

estudantes/futuros 

professores com a prática 

docente 

-O modelo de formação 

precisa de estar organizada 

de modo a responder aos 

quatro pilares da Educação 

para o Século XXI (saber 

ser/estar; saber conhecer; 

saber fazer; saber viver 

juntos) (A1) 

-A formação integra as 

componentes teóricas e práticas 

(A8) 

 

-Os estudantes/futuros 

professores têm contacto com 

a prática letiva (estágio) 

desde o primeiro ano do 

curso (B1); 

- O modelo de formação deve 

potenciar a capacidade para 

refletir os problemas sociais e 

educacionais do país (A2) 

-A formação dos diferentes cursos 

estruturar-se num tronco comum 

apresentando-se como um modelo 

generalista (A9)  

-Os estudantes/futuros 

professores têm contacto com 

a prática letiva (estágio) 

apenas no último ano (B2) 

-Os planos curriculares dos 

diferentes cursos de formação 

inicial devem integrar 

disciplinas que se adequam à 

questão dos perfis de saída 

(A3) 

- A formação integra atividades de 

observação pedagógica para os 

estudantes/futuros professores 

(A10) 

-Os estudantes/futuros 

professores não têm contacto 

com a prática letiva (estágio) 

durante o curso (B3) 

-O modelo de formação deve 

promover o desenvolvimento 

de competências pedagógicas 

e científicas (A4) 

- O modelo de formação integra e 

dispõe de um estágio curricular nas 

escolas cooperantes para os 

estudantes/futuros professores 

(A11) 

- Os estudantes/futuros 

professores só têm uma 

observação de algumas aulas 

durante o curso (B4) 
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-Os planos curriculares 

devem oferecer disciplinas 

optativas (A5) 

- O modelo de formação oferece aos 

professores e estudantes condições 

adequadas de acesso a recursos 

materiais e pedagógicos 

(bibliotecas, internet, 

equipamentos) que favorecem 

aprendizagens de qualidade (A12)  

- Os estudantes/futuros 

professores mantêm contacto 

somente com a prática 

pedagógica I e II e com 

tempo reduzido (B5) 

-A formação deve 

proporcionar aos 

estudantes/futuros 

professores o contacto com 

atividades de iniciação à 

investigação científica (A6) 

 - Os estudantes/futuros 

professores mostram-se 

seguros na relação da 

formação com o exercício 

futuro da profissão docente 

(B6) 

- A formação prevê a 

participação dos 

estudantes/futuros 

professores em atividades de 

extensão à comunidade (A7) 

  

i) Características que devem orientar o modelo de formação inicial de 

professores no ISCED de Cabinda 

A análise dos dados relativos a esta categoria permitiu construir o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Características que devem orientar o modelo de formação inicial de 

professores – ISCED de Cabinda 
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estar organizada de modo a responder aos quatro pilares da Educação para o Século XXI” 

(A1). No que respeita ao tópico “O modelo de formação deve potenciar a capacidade para 

refletir os problemas sociais e educacionais do país” (A2), 66,1% dos professores concordam 

plenamente e 33,9% concordam. O elevado grau de concordância nestes dois tópicos permite-

nos inferir que os professores do ISCED de Cabinda parecem reconhecer a importância de se 

melhorar a formação oferecida por esta IES. Enquanto investigadora e formadora de professores 

em contexto Angolano, reconhecemos a relevância de uma formação inicial de professores 

teoricamente mais consistente, e alicerçada numa matriz interdisciplinar e desenvolvida 

segundo processos que favoreçam oportunidades aos estudantes/futuros professores para 

refletir os problemas sociais e educacionais do país, para neles intervirem de forma crítica. 

Neste posicionamento, estamos em concordância com Delors, et al. (1996) quando sustentaram 

que “À educação cabe fornecer, de alguma forma, os mapas de um mundo complexo e em 

movimento constante e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar nele” (ibidem:73). De 

facto, se tivermos em conta que há cada vez mais adultos que - por razões relacionadas com a 

guerra viram goradas (frustradas) as possibilidades de aceder a níveis de formação superior -, 

voltaram à escola e a procurar uma formação profissional, ou reciclagem, reconhecemos que a 

importância de se pensar o modelo de formação inicial de professores se torna mais 

significativa. Esta situação foi também identificada por Delors, et al. (1996: 88) tendo, à data, 

escrito o seguinte: 

“O aumento significativo da procura pela educação, por parte dos adultos, é um fato 

que já foi frequentemente sublinhado. É tal que nesse campo se fala, muitas vezes, em 

uma verdadeira explosão. […]; e tudo leva a crer que o desenvolvimento desses tipos 

de atividades corresponde, em todo o mundo, a uma forte e firme tendência capaz de 

reorientar a educação em seu conjunto, para uma perspetiva de educação 

permanente”. 

O cenário identificado no final da década de noventa é, neste século XXI, uma realidade 

em Angola. Esta realidade, associada a outros fatores, requer novas configurações curriculares 

para a formação inicial de professores. Este foi também um aspeto equacionado no inquérito 

por questionário aplicado no estudo. Retomando os dados do gráfico 1, pode verificar-se que, 

no que toca a questões curriculares, 62,5% dos professores respondentes concordam 

plenamente e 37,5% concordam que “Os planos curriculares dos diferentes cursos de 

formação inicial devem integrar disciplinas que se adequam à questão dos perfis de saída” 

(A3). De novo se constata uma elevada concordância dos inquiridos, neste caso relativamente 

à necessidade de se ajustarem os planos curriculares aos perfis de saída. 
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No mesmo sentido, as respostas ao tópico “O modelo de formação deve promover o 

desenvolvimento de competências pedagógicas e científicas” (A4) evidenciam grande 

concordância: 58,1% concordam plenamente e 41,1% concordam. Estes resultados parecem 

revelar, por parte dos professores inquiridos, conhecimento relativamente às componentes 

curriculares da formação de professores em Angola cuja estrutura, como se referiu, prevê a 

componente científica e técnico-pedagógica (artigo 15º da Lei 109/11), e do lugar que nela deve 

ter a componente pedagógica. Relacionado com este domínio curricular também as respostas 

ao tópico “Os planos curriculares devem oferecer disciplinas optativas” (A5) são, 

maioritariamente, concordantes, ainda que a opção concordo plenamente tenha tido menor 

percentagem (41,4%) do que a opção concordo, com 55,4%. Neste caso, também a 

percentagem de respondentes que manifestaram discordância aumentou significativamente 

(3,6%), por relação a outros tópicos. Estes dados parecem indiciar a valorização de um modelo 

de formação curricularmente menos abrangente e, até, contradizer os dados, atrás apresentados, 

que evidenciam grande concordância quanto à integração de disciplinas que se adequam à 

questão dos perfis de saída (A3).  

Na continuação da análise, constata-se que 48,2% dos inquiridos concordam e 6,1% 

concordam plenamente, 30,4% discordam e 5,49% discordam plenamente que “O modelo de 

formação deve proporcionar aos estudantes/futuros professores o contacto com atividades de 

iniciação à investigação científica” (A6). Pese embora o elevado grau de discordância, revela-

se aqui a demonstração de que o contacto com atividades de iniciação à investigação científica 

parece ser reconhecido como essencial na formação dos futuros professores, mesmo daqueles 

que já são professores antes de entrarem no ISCED de Cabinda. A inclusão de atividades de 

investigação na formação inicial de professores e, como no caso do ISCED de Cabinda, seguir-

se a opção por um modelo que assume o trabalho de fim do curso como forma de conclusão da 

formação inicial, é apontada por Tamo (2012) que afirma:  

“o trabalho apresentado na conclusão de curso de graduação, embora possa ser 

entendido como um trabalho de iniciação científica porque, de modo geral, baseia-se 

em dados ou documentos, …. É mais um documento que comprova o grau de 

assimilação pelo graduando de conteúdos curriculares. Geralmente, é de dimensão 

bibliográfica, descritiva, simples, menos rico teoricamente quando a finalidade é 

profissional e mais reflexiva quando situado numa ótica de carreira docente e de 

investigador” (ibidem: 63).  

Em linha com esta leitura, parecem estar os dados relativos ao tópico a “Formação deve 

prever a participação dos estudantes/futuros professores em atividades de extensão à 
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comunidade” (A7). Pela análise do Gráfico 1 constata-se que 57,1% professores do ISCED de 

Cabinda concordam e 21,4% concordam plenamente e 21,4% discordam. Estes resultados 

aparentam demonstrar que os inquiridos consideram que as atividades de extensão à 

comunidade são parte da experiência de formação universitária, constituindo um valioso 

recurso de aprendizagem, e com potencial para o desenvolvimento de competências de 

investigação, para os estudantes, tal como é sustentado por Severino (2007): 

“Embora possa não ser a universidade um instituto de pesquisa, no sentido restrito, 

nem por isso pode desenvolver ensino sem adotar uma exigente postura investigativa 

na execução do processo ensino/aprendizagem (...); a extensão se torna exigência 

intrínseca do ensino superior em decorrência dos compromissos do conhecimento e 

da educação com a sociedade (…); a extensão se relaciona à pesquisa, tornando-se 

relevante para a produção do conhecimento, porque esta produção deve ter como 

referência objetiva os problemas reais e concretos que tenham a ver com a vida da 

sociedade envolvente” (ibidem: 31). 

Em síntese, o nível de concordância expresso pelos inquiridos mostra sinais de evidente 

reconhecimento destes professores relativamente às características que devem orientar o 

modelo de formação inicial de professores no ISCED de Cabinda. Mostram ainda os aspetos 

em que consideram que essa formação precisa de ser melhorada, nomeadamente a consolidação 

da componente teórica na sua relação com as questões sociais e as componentes de investigação 

e de extensão à comunidade. 

i) Características do modelo de formação inicial de professores seguido no 

ISCED Cabinda 

Relativamente a esta categoria, uma leitura global dos dados é apresentada no        

Gráfico 2. 
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Gráfico 2- Características do modelo de formação inicial de professores seguido no 

ISCED de Cabinda 

 

A integração das componentes teórico-prática (A8) na formação inicial de professores 

foi um aspeto muito valorizado pelos respondentes: 57,1% dos professores concordam 

plenamente e 42,9% concordam. Estes dados aparentam retratar que estes professores do 

ISCED de Cabinda têm conhecimento das diretrizes curriculares e dos objetivos do sistema de 

formação de professores de Angola, nomeadamente o objetivo que preconiza uma formação 

com sólidos conhecimentos científicos, pedagógicos, metodológicos, técnicos e práticos. 

Todavia, confrontando estes elementos com as respostas ao tópico “O modelo de formação dos 

diferentes cursos estrutura-se num tronco comum e apresenta-se como um modelo generalista” 

(A9), parece verificar-se alguma ambiguidade e, até, contradição, uma vez que 50,0% dos 

professores concordam e 41,1% concordam totalmente que o modelo de formação é 

generalista, o que parece diminuir o peso da componente prática na formação. Esta aparente 

contradição parece existir também quando comparamos estes dados com os relativos às 

caraterísticas que devem orientar o modelo de formação inicial de professores no ISCED de 

Cabinda, atrás apresentados, em que, maioritariamente, os professores concordam (73,2% 

concordam plenamente e 26,0% concordam) que “O modelo de formação deve potenciar a 

capacidade para refletir os problemas sociais e educacionais do país” (A2) e que “Os planos 

curriculares dos diferentes cursos de formação inicial devem integrar disciplinas que se 
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adequam à questão dos perfis de saída” (A3) (62,5% concordam plenamente e 37,5% 

concordam).  

A salientar, no entanto, o facto de 8,9% dos professores discordarem e 5,4% 

discordarem plenamente que o modelo de formação é generalista, facto que parece convergir 

com o posicionamento de cerca 18% dos professores relativamente à questão “O modelo de 

formação integra atividades de observação pedagógica para os estudantes/futuros 

professores” (A10), em que 8,9% discordam, e 5,4% discordam totalmente. Ainda assim, há 

uma elevada percentagem de professores que concordam (55,4%) e que concordam plenamente 

(30,4%) com as atividades de observação pedagógica oferecidas aos estudantes no curso. Estes 

dados, analisados isoladamente, podem indicar que o modelo de formação em curso no ISCED 

de Cabinda garante uma formação pedagógica consistente. Todavia, encerram alguma 

contradição quando confrontados com os dados anteriormente apresentados, em que 57,1% dos 

professores concordam plenamente e 41,1% concordam que “O modelo de formação deve 

promover o desenvolvimento de competências pedagógicas e científicas” (A4), deixando 

margem para a interpretação de que a componente pedagógica não parece ser central no modelo 

de formação em curso no ISCED de Cabinda. 

Especificamente em relação a atividades de observação pedagógica, esta é reconhecida 

como uma estratégia importante na formação inicial de professores permitindo aos 

estudantes/futuros professores um primeiro contacto com o contexto da prática (Martins, 2011). 

Estes dados estão em concordância com estudos que sustentam que a prática educativa é 

essencial para a socialização com a profissão (Leite, 2009, 2012; Leite e Fernandes, 2010; 

Estrela, 2002; Kortaghen, 2010) e para a construção da sua identidade profissional (Lopes 

2009). Reconhecemos, nesta posição, que, para que os estudantes futuros professores possam 

estar seguros no exercício futuro da profissão, precisam de passar pelo processo de observação 

de aulas e de vivenciar a prática pedagógica, nomeadamente através da realização de um estágio 

pedagógico que acompanhe a componente científica do curso (Canhici, Leite e Fernandes 

2019). Em linha com esta posição, consideramos que a formação inicial realizada nos ISCED 

de Angola deve ser estruturada de modo a permitir uma forte relação entre a teoria e a prática 

(Kortaghen, 2010) e ser assegurada por professores e especialistas nas áreas didáticas e 

curriculares relacionadas com as competências profissionais exigidas ao exercício da profissão. 

Relativamente à questão “O modelo de formação dispõe de um período de estágio 

curricular nas escolas cooperantes para os estudantes/futuros professores” (A11), a maioria 

dos professores concorda (50,0%) e concorda plenamente (33,9%), enquanto 14,3% 

discordam e 1,8% discordam plenamente. Observa-se coerência entre estes resultados e os 
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relativos às atividades de observação pedagógica, facto que reforça a ideia, antes apontada, de 

que, analisados isoladamente, estes dados tendem a indicar que o modelo de formação em curso 

no ISCED de Cabinda promove o desenvolvimento de competências pedagógicas. Nesta leitura 

não pode, todavia, ignorar-se o facto de cerca de 14,3% de professores discordarem 

relativamente à existência de um período de estágio curricular no modelo de formação em 

curso, o que permite inferir que, para estes professores, o tempo de estágio existente no ISCED 

de Cabinda não será considerado suficiente na formação dos futuros professores. Parece ser 

claro que, na sua maioria, os professores do ISCED de Cabinda reconhecem muito a 

importância do estágio na formação dos futuros professores, posição que está em convergência 

com a perspetiva defendida por Santos (2013), cit. por Lussinga (2016): 

“toda a formação destinada ao exercício da profissão requer a apropriação de certos 

conhecimentos e procedimentos técnicos específicos, situação que ocorre não só na 

formação inicial, mas também pela vivencia no trabalho, na sociedade e pela 

continuidade da construção destes conhecimentos através da formação contínua, 

exigindo da formação docente determinados conhecimentos e práticas que lhe são 

próprias, sendo o estágio curricular é um momento fundamental para a aquisição de 

saberes necessários à profissão; ele constitui-se num componente do programa de 

formação de professores e torna-se imprescindível para que o aluno tenha a 

oportunidade de desenvolver um processo crítico e reflexivo sobre o saber docente em 

suas múltiplas determinações” (ibidem: 102).  

Nesta mesma perspetiva, Faria (2013, citando Britzman, 1991) argumenta que: “o 

professor estagiário deve, para além de se preparar corretamente a nível científico e 

pedagógico, ter uma postura aberta, no sentido de estar sempre disposto a aprender. Deve 

mostrar-se capaz de assimilar novos conhecimentos e atitudes, a partir das diversas 

experiências que se de para” (ibidem: 11). 

Concordando com a autora, também nós reconhecemos que o estágio é um importante 

momento na formação inicial de professores permitindo articular a componente teórica do 

conhecimento com a prática a ser concretizada.  

Quanto ao tópico “o modelo de formação oferece e garante aos estudantes/futuros 

professores acesso a recursos materiais adequadas (equipamento, bibliotecas, internet…) que 

favorecem a aprendizagem de qualidade (A12), 42,9% dos professores concordam e 35,7% 

concordam plenamente. No entanto, há uma percentagem de 10,7% de professores que 

discordam e 10,7% que discordam plenamente. Estes dados mostram que embora o ISCED de 

Cabinda possa dispor de recursos materiais (bibliotecas, internet) considerados adequados, eles 
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poderão não ser suficientes para uma formação de qualidade. Como sublinham Coutinho e 

Alves (2010), a disponibilidade de uma vasta gama de material, e de espaços de aprendizagem 

adequados, gera motivação nos alunos e incentiva os professores a dedicarem-se à pesquisa. A 

este propósito argumentam: “a utilização educativa das TIC em geral, e dos serviços da 

Internet em particular, pode funcionar como fator catalisador de mudanças fundamentais nos 

processos de ensino e aprendizagem, viabilizando novas formas de aprender em contextos 

diversificados (reais e virtuais) de aprendizagem” (ibidem: 220). 

Sumariando, no que respeita às Características do modelo de formação inicial de 

professores seguido no ISCED Cabinda, embora os dados, na sua globalidade, apontem para 

um posicionamento de concordância em todos os aspetos focados, eles evidenciam alguma 

ambiguidade, e aparente contradição entre si, nomeadamente nos que estão relacionados com a 

componente teoria-prática, com o modelo generalista e com a componente pedagógica da 

formação. 

ii) Socialização dos estudantes, futuros professores, com a prática docente  

Para efeitos de análise, os tópicos incluídos nesta categoria foram catalogados com a 

letra B (B1; B2; B3; B4; B5 e B6), tal como evidencia o Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Socialização dos estudantes, futuros professores, com a prática docente 

 

As respostas à questão “Os estudantes/futuros professores têm contacto com a prática 
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plenamente. Por seu lado, as respostas ao tópico “Os estudantes/futuros professores têm 

contacto com a prática letiva apenas no último ano do curso” (B2) revelam um posicionamento 

mais homogéneo dos professores: 23,2% concordam plenamente; 32,1% concordam; 23,2% 

discordam plenamente e 21,4% discordam. A comparação das respostas entre estes dois tópicos 

permite inferir que, se por um lado a estrutura dos planos curriculares parece não estar 

concebida para que os estudantes tenham início com a prática pedagógica no primeiro ano 

curricular, por outro, não é apenas no último ano que esse contacto acontece.  

Relacionando ainda estes dados com outros tópicos já analisados, pode constatar-se que 

embora estejam em linha com os resultados que revelam que 57,1% dos professores concordam 

plenamente e que 41,1% concordam que “O modelo de formação deve promover o 

desenvolvimento de competências pedagógicas e científicas” (A4), eles refutam os resultados 

referentes à questão “O modelo de formação integra atividades de observação pedagógica 

para os estudantes/futuros professores” (A10), relativamente à qual 55,6% dos professores 

concordam e 30,4% concordam plenamente. Esta situação denuncia, de novo, uma 

ambiguidade no posicionamento dos professores relativamente à leitura que fazem do modelo 

de formação em curso no ISCED, e o que parece ser por eles expectável em termos de melhoria 

desse modelo de formação. 

Retomando a análise do Gráfico 3, constata-se que a maior parte dos professores 

responde de forma discordante (57,1% discordam plenamente e 33,9% discordam) à questão 

“Os estudantes/futuros professores têm estágio durante o curso” (B3) e somente 5,4% e 3,6% 

concordam plena e parcialmente. Comparando estes dados com os já apresentados 

relativamente ao tópico “O modelo de formação dispõe de um período de estágio curricular 

nas escolas cooperantes para os estudantes/futuros professores” (A11), observa-se 

discrepância no posicionamento dos professores, neste caso evidenciando, maioritariamente, 

concordância (50,0% concordam e 33,9% concordam plenamente). 

Quanto ao tópico “Os estudantes/futuros professores só têm observação de algumas 

aulas durante o curso” (B4), 41,1% dos professores discordam plenamente e 28,6% 

discordam; 17,9% concordam e somente 12,5% concordam plenamente. Pese embora os dados 

relativos a estes dois tópicos (B3 e B4) se situarem numa linha de discordância, para este último 

tópico (B4) o sentido de discordância permite inferir que, para este grupo de professores, os 

estudantes terão um número de observação de aulas considerado adequado. Em desarmonia 

com este sentido estão os resultados do tópico “Os estudantes/futuros professores mantêm 

contacto somente com a prática pedagógica I e II” (B5): 44,6% dos professores concordam e 

28,6% concordam plenamente; 23,2% discordam e 3,6% discordam plenamente.  
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Apesar da aparente contradição nas respostas aos itens anteriores relativos à componente 

pedagógica do curso, os professores, na sua maioria, posicionam-se em concordância (55,4% 

concordam e 1,8% concordam plenamente) quanto ao item “Os estudantes/futuros professores 

mostram-se seguros na relação da formação com o exercício futuro da profissão docente” 

(E6), sendo que 17,9% discordam plenamente e 25,0% discordam. Se retomarmos aqui os 

dados relativos à questão “O modelo de formação dos diferentes cursos estrutura-se num 

tronco comum e apresenta-se como um modelo generalista” (A9) em que, maioritariamente, 

os professores se posicionaram em concordância (50,0% concordam e 41,1% concordam 

plenamente), poder-se-á depreender que estes professores estarão a considerar que o modelo 

generalista da formação capacita eficazmente os estudantes/futuros professores para o exercício 

da profissão docente. 

A análise à categoria Socialização dos estudantes, futuros professores, com a prática 

docente, para além de mostrar uma grande diversidade, e oscilação, nas respostas dos 

professores, parece deixar clara uma aparente contradição entre os resultados relativos aos 

vários tópicos. Esta situação permite-nos deduzir o equívoco lugar que a componente 

pedagógica parece ter no modelo de formação em curso no ISCED de Cabinda e apontar para 

a necessidade de uma profunda reflexão neste domínio. Reconhecemos, nesta posição, que para 

que os estudantes futuros professores possam estar seguros no exercício futuro da profissão, 

eles precisam passar pelo processo de observação de aulas e de vivenciar a prática pedagógica, 

nomeadamente através da realização de um estágio pedagógico que acompanhe a componente 

científica do curso.  

4.1.2.2 Trabalho de Fim de Curso no currículo de Formação de professores 

Esta dimensão foi muito importante no estudo pois pretendeu conhecer as perspetivas 

de professores do ISCED de Cabinda sobre a importância do Trabalho de Fim do Curso (TFC), 

como meio de conclusão da formação dos estudantes, para obtenção do grau de licenciatura que 

lhes permite o acesso ao ensino. Para efeitos de análise, os tópicos incluídos nesta dimensão 

foram catalogados com a letra C (C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7 e C8). As respostas dos 

professores foram sistematizadas no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Perceções dos professores sobre TFC no currículo de formação inicial dos 

professores do ISCED de Cabinda 

 

Ao observarmos o Gráfico 4 podemos perceber uma certa unanimidade nas respostas de 

concordância dos professores relativamente ao TFC, como recurso final no currículo de 

formação dos estudantes: 58,9% concordam, e 32,1% concordam plenamente, e somente 8,9% 

professores discordam que o TFC “Precisa promover a formação integral dos estudantes 

futuros professores” (C1). Este dado é corroborado pela visão de Martín Sánchez e Polo 

Zamora (2015: 197), quando defendem que los Trabajos Fin de Grado (TFG) são como espacios 

formativos para desarrollar competencias de tipo transversal en la educación universitária. 

Quanto ao tópico (C2), também a maioria dos professores concorda (53,6% concordam 

plenamente e 39,3% concordam) que o TFC, “Deve consolidar os conhecimentos científicos 

necessários ao exercício da profissão docente” sendo que 7,1% dos professores manifestou 

discordância.  

Outro dado importante diz respeito ao tópico “O TFC deve possibilitar o 

desenvolvimento de competências de investigação” (C3), em que a maioria dos professores 

revela concordância (53,6% concordam totalmente e 44,6% concordam). Este nível alto de 

concordância parece permitir inferir que o TFC, embora deva potenciar o desenvolvimento de 

competências de investigação, não o está a conseguir. Apenas 1,8% dos professores discorda 

que o TFC deva potenciar competências de investigação. No mesmo sentido, situam-se os dados 

relativos ao item “O TFC deve proporcionar o desenvolvimento de competências de 

sistematização de informação” (C4), com 57,1% a concordarem e 37,5% a concordarem 

plenamente e somente 5,4% dos professores a manifestarem discordância.  
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Quanto à questão “O TFC deve permitir aos estudantes/futuros professores, desenvolver 

competências de carácter metodológico” (C5), observa-se que 50,0% da amostra concorda 

plenamente, 46,4% concorda parcialmente e 3,6% discordou. As respostas de concordância 

elevada relativamente aos itens C3, C4 e C5 deixam subentender que o TFC parece não estar a 

contribuir para o desenvolvimento e competências de investigação e de sistematização da 

informação, bem como competências metodológicas.  

Prosseguindo na análise e descrição dos dados, constatou-se, no tópico “O TFC deve 

promover competências de reflexão sobre os processos de formação dos estudantes 

futuros/professores” (C6), que 30,4% dos professores concordam e 60,7% concordam 

totalmente e 8,9% discordaram. Estes dados são consentâneos com as respostas dadas aos itens, 

antes analisados, deixando antever que o TFC não tem contribuído para o desenvolvimento de 

competências de investigação e de reflexão sobre o processo de formação vivido pelos 

estudantes. Esta constatação é sustentada pelos dados resultante da análise ao tópico (C7) no 

qual se observou que 53,6% dos professores, concorda e 41,1% concordam plenamente que, o 

TFC necessita promover competências ao nível da escrita científica. Ainda assim, 5,4% de 

professores discordam. Finalmente, observou-se que 44,6% dos professores concordam e 

46,6% concordam plenamente que o TFC “Deve permitir aos estudantes futuros/professores 

familiarizar-se e empenhar-se na sua formação”, (C8), não deixando, todavia, de ser estranho 

que 8,9% dos professores discordem deste aspeto. 

Refletindo sobre os resultados globais relativos à dimensão Trabalho de Fim de Curso 

no currículo de Formação de professores, e dado o elevado grau de concordância para os 

diferentes itens em análise, parece ficar patente a ideia de que o TFC não está a contribuir para 

uma formação sólida e integral dos estudantes futuros professores, nomeadamente ao nível do 

desenvolvimento de competências de investigação, de escrita científica e de reflexão sobre o 

processo de formação vivido. Estes dados estão em linha com os resultados relativos à perceção 

dos professores sobre o modelo de formação, apresentados no ponto anterior. Parece, pois, 

poder inferir-se que os professores desta instituição estão cientes de que este modelo de TFC 

não será o mais adequado para a formação inicial de professores, podendo ainda inferir-se que 

as suas expectativas em relação à qualidade da formação dos estudantes parecem ser baixas. 

Esta nossa consideração encontra respaldo nas ideias de (Phillips e Pugh, 2005), cit por Melo e 

Simões, (2015), ao considerarem haver uma relação entre as expetativas dos orientadores e os 

resultados dos estudantes. Referem, a propósito, “os orientadores terão expectativas em 

relação aos seus estudantes, exigindo que estes sejam independentes, que produzam trabalhos 
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escritos de forma cuidada e desenvolvida, que sejam honestos ou que sigam os seus” (ibidem: 

186). 

4.1.2.3 Competências e Perfil para a Orientação 

Nesta dimensão consideraram-se duas categorias de análise: i) competências 

académicas e investigativas; i) competências interpessoais e comunicativas.  

i) Competências académicas e investigativas 

Para efeitos de análise, os tópicos incluídos nesta categoria foram catalogados com a 

letra D (D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10 e D11). As respostas dos professores 

foram sistematizadas no Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Perceção dos professores sobre competências académicas e investigativas 
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alargada sobre o processo de fazer investigação” (D2), se observou uma total concordância 

dos professores, com 57,1% a concordarem plenamente e 42,9% a concordarem que os 

professores no ISCED de Cabinda precisam de melhorar essa competência. Em linha com estes 
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dados situam-se igualmente os dados relativos à “Capacidade de dar novos inputs à 

investigação” (D3), em que se constatou que 48,2% dos professores concordaram plenamente 

e 39,3% concordaram evidenciando, assim, a importância de se apostar na dimensão da 

investigação. Não obstante este grau de concordância alto, importa valorizar a perceção 

daqueles que discordaram (3,6% dos inquiridos discordarem e 1,8% discordarem plenamente). 

Quanto ao item “Capacidade para demonstrar criatividade e inovação nas suas 

atividades” (D4), os dados evidenciam um elevado grau de concordância (62,5%, dos 

professores concordam 33,9% concordam plenamente). Este nível de concordância traduz uma 

perceção significativa e positiva dos professores relativamente ao seu papel, enquanto 

orientadores, e o reconhecimento de que precisam fazer uso da sua criatividade para estimular 

os alunos nas atividades de pesquisa. Apesar disso 3,6% dos professores discordam deste 

aspeto. Os professores entrevistados valorizam também a “Capacidade para estimular um 

processo de investigação reflexivo e dialógico” (D5), evidenciando um alto nível de 

concordância (55,4% dos professores concordam parcialmente e 42,9% concordam 

plenamente) e apenas 1,8% discorda. Estes dados parecem demonstrar que os professores têm 

consciência sobre a importância destas competências no perfil do professor orientador ao 

mesmo tempo que parecem remeter para uma compreensão de que essas competências são 

importantes na formação dos estudantes/futuros professores. 

Observando os dados relativos ao item “Competências para promover debates 

científicos” (D6), as respostas dos professores situam-se num elevado nível de concordância 

(50,0% da amostra concordou e 44,6% concordaram plenamente), sendo que 5,4% 

discordaram. A valorização destas competências no perfil do professor orientador pode indiciar, 

por um lado, que os professores que participaram no estudo não têm tido esses espaços de 

discussão científica e, por outro, querer significar sobre a importância da promoção destas 

competências nos estudantes/futuros professores.  

Outra competência que se destacou com elevados graus de concordância foi a 

“Capacidade de envolver os estudantes em atividades de pesquisa” (D7). Como se pode 

observar no Gráfico 5, 60,7% dos professores concordaram e 25,0% concordam plenamente 

que o professor orientador é aquele que sabe envolver os seus alunos. Apesar deste elevado 

grau de concordância é importante considerar a percentagem de 12,5% de que discordaram e 

1,8% que discordou plenamente. Se, por um lado, os dados de concordância estão em linha 

com os dados, antes apresentados, relativos ao item “Capacidade para estimular um processo 

de investigação reflexivo e dialógico” (D5), por outro lado, o facto de 12,5% dos professores 

discordarem relativamente à “Capacidade de envolver os estudantes em atividades de 
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pesquisa” (D7) permite o questionamento se, na verdade, estes professores estimulam 

processos de investigação reflexivo e dialógicos. 

No que concerne ao item “Rigor e exigência intelectual” (D8), 55,4% dos professores 

concordaram plenamente e 44,6% concordaram, e apenas 1,8% discordaram. Esta situação 

induz para a ideia de que, maioritariamente, os professores do ISCED de Cabinda reconhecem 

que o processo de orientação deve ser rigoroso e intelectualmente exigente. Como apontam 

Schnetzler e Oliveira (2010) 

“A rigorosidade e exigência intelectual que se exige do aluno deve partir 

primeiro do professor, pois, na dinâmica da orientação a construção da 

identidade do orientador pressupõe um processo interno mediado pelas 

significações no encontro do eu com o outro, pelas incertezas da prática 

desenvolvida e por novos saberes que se constroem nos processos de 

orientação” (ibidem:83). 

  

Também os resultados relativos à “Capacidade para estimular alunos na sua 

autonomia” (D9), estão em linha com outros itens analisados: 51,8% de professores 

concordaram e 42,9% concordaram plenamente e apenas 5,4% discordaram. Com efeito, a 

convergência de resultados entre os itens “Capacidade para estimular um processo de 

investigação reflexivo e dialógico” (D5), “Competências para promover debates científicos” 

(D6), e “Capacidade de envolver os estudantes em atividades de pesquisa” (D7) permite-nos 

inferir sobre a importância que os professores do ISCED de Cabinda atribuem a estas 

competências no perfil do orientador. Simultaneamente, deixam transparecer uma linha de 

orientação suportada por preocupações de natureza humanista, participativa e reflexiva. 

Neste século XXI, em que as novas tecnologias têm tomado conta do mundo social, 

académico e do trabalho, a pertinência destas competências na formação de professores tem 

ganho grande relevância. Associado a estes aspetos está também a “Capacidade de gerir o 

recurso tempo” (D10), tópico com o qual a maioria dos professores do ISCED de Cabinda que 

responderam ao questionário está de acordo (51,8%, concordam e 39,3% concordam). A não 

descurar, no entanto, o facto de 7,8% discordarem e 1,8% discordarem plenamente. Infere-se, 

pois, que a competência “Capacidade de gerir o recurso tempo” parece ser essencial para estes 

professores, enquanto orientadores, no sentido de criarem condições para que os estudantes 

terminem os TFC em tempo útil.  

Finalmente, e relacionada com a competência “Capacidade de gerir o recurso tempo” 

(D10), também 51,8% concordaram e 46,4% concordaram plenamente que os professores do 

ISCED de Cabinda precisam desenvolver a “Capacidade de organização (D11)”. Apenas 1,8% 

discordou plenamente.  
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Em síntese, no que toca às competências académicas e investigativas do perfil para 

orientação dos TFC, os dados apontam para uma valorização global de todas as competências 

enunciadas no gráfico 5. Todavia, e tal como se evidenciou, são as competências científicas e 

“técnicas numa determinada área científica”, a “Capacidade para apresentar conhecimentos 

transversais à área científica que investiga e uma visão alargada sobre o processo de fazer 

investigação” bem como, o “Rigor cientifico e exigência intelectual” as competências mais 

valorizadas, com 71,4%, 57,1% e 55,4%, respetivamente, de professores a concordarem 

plenamente. Relacionada com estas competências estão também a “Capacidade de dar novos 

inputs à investigação” e a Competência para promover debates científicos” e “Capacidade de 

envolver os estudantes em atividades de pesquisa” com 48,2% e 44,6%, respetivamente. 

ii) Competências Interpessoais e Comunicativas   

Como se referiu, neste estudo foram também consideradas competências interpessoais 

e comunicativas por se reconhecer serem significativas para o exercício da função dos 

professores inquiridos como orientadores/supervisores dos TFC. Para efeitos de análise, os 

tópicos incluídos nesta categoria foram catalogados com a letra E (E1; E2; E3; E4; E5; E6; 

E7; E8; E9; E10; D11; E12; E13 e E14).  O Gráfico 6 sistematiza os resultados relativos a 

esta categoria. 

Gráfico 6- Perceção dos professores sobre competências interpessoais e comunicativas 

 

Analisando os dados do Gráfico 6, constata-se que a maioria dos professores do ISCED 

de Cabinda que participaram nesta investigação concordam plenamente e 28,6% e 57,1% 

concordam que os professores orientadores/supervisores devem demonstrar “Competências 
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para organizar e dinamizar reuniões” (E1), quer com o grupo de estudantes que orienta, quer 

na sua linha de pesquisa com os colegas. No entanto, 8,9% e 5,4% dos professores revelaram 

discordância e discordância total. 

Ao nível de “Competências para promover sinergias e dinâmicas de grupo” (E2), 

17,9% dos professores manifestaram concordar plenamente e 62,5% concordam que os 

professores do ISCED de Cabinda precisam desenvolver estas competências. No 

entanto,12,5% e 7,1% manifestaram discordância.  

Relativamente aos dados sobre a “Capacidade para estabelecer novos contactos” (E3), 

observou-se que 16,3% concordam plenamente e 66,1% concordam, e que 12,5% discordam 

e 5,4% discordam totalmente. Estes dados situam-se em convergência com os dados anteriores 

(E1 e E2) enunciando que os professores do ISCED de Cabinda, na sua maioria, reconhecem 

que precisam de desenvolver competências, quer para criarem sinergias internas e 

desenvolverem trabalhos de grupo, quer para estabelecerem novos contactos com 

investigadores e instituições externos/as.  Parece, pois, que os professores desta IES trabalham 

ainda numa lógica individualista, centrados sobre si mesmos. 

Na compreensão dos dados relativos à “Capacidade de ouvir os diferentes pontos de 

vista” (E4), os resultados oscilam entre 46,4% de professores que concordaram plenamente e 

50,0% que manifestaram concordância e apenas 3,6% revelaram discordância. Pese embora os 

professores reconhecerem a necessidade de desenvolverem estas competências, os dados 

parecem indiciar, como já referimos, que a lógica de trabalho é ainda de natureza individualista.  

Esta tendência é corroborada pelos resultados relativos à “Capacidade de trabalho em equipa” 

(E5), em que 41,1% dos professores revelam concordar plenamente e 53,6% concordam, e 

apenas 5,4% indicaram discordar. O trabalho em equipa envolve uma multiplicidade de 

competências como defendem Prado & Garido (2016, p. 137). Segundo as autoras deve haver 

numa equipa: a complementaridade de competências, o compromisso com um propósito comum 

e objetivos de performance; o compromisso de uma abordagem comum; a responsabilidade 

mútua; finalmente a aprendizagem baseada no trabalho em equipa. 

No que tange à “Competência de liderança (E6), 37,5% dos professores concordaram 

plenamente e 53,6% concordaram que, é necessário que o professor do ISCED como orientador 

e investigador saiba liderar o processo de orientação com seus estudantes. No entanto, 8,9% 

dos professores discordaram, podendo este dado significar que estes professores reconhecem 

liderar bem o processo de orientação. 
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Quanto à “Capacidade de ser flexível” (E7), os resultados mostram que 42,9% dos 

professores concordaram plenamente, 44,6% manifestaram concordância e 12,5% revelou 

discordância. Estes dados parecem remeter para um procedimento de orientação 

prescritivo/normativo, com muito pouca margem para “desvios”. No entanto, consideramos 

significativa a percentagem de discordância para repensar a flexibilidade que os orientadores 

demonstram para com seus orientandos. 

Outra competência que os professores do ISCED consideram ser importante é a 

Capacidade de estimular os estudantes a exporem-se perante outros (para seniores e juniores) 

(E8). Constatou-se que 37,5% dos professores concordam plenamente e 53,6% concordam 

sobre a importância de se desenvolver esta competência nos estudantes futuros professores. 

Ainda assim 8,9% dos professores manifestaram discordância o que pode significar o 

reconhecimento de que já estão a trabalhar com os estudantes nesse sentido.  

No que respeita à Capacidade de abertura (E9), 30,4% dos professores revelam 

concordância plena, 58,9% concordaram e apenas 1,8% discordam plenamente. No entanto, 

temos a considerar os 8,9% que discordou. Estamos perante o reconhecimento de que para o 

trabalho de supervisão/orientação é necessário que o professor orientador tenha um espírito de 

abertura. Relacionando estes dados com os relativos ao item Esforço (E10), constata-se um 

elevado nível de convergência pois, 25,0% dos professores concordaram parcialmente, 67,9% 

concordaram. Somente 7,1% discordaram. Olhados de forma articulada estes dados parecem 

denunciar a existência de uma certa “consciência” sobre a necessidade de melhorar o processo 

de orientação, nomeadamente ao nível do Esforço depositado nessa tarefa. 

Quanto à “Capacidade de gerir emoções (E11), os dados mostram que 16,1% dos 

professores concordaram plenamente, 60,7% concordarame 19,6% discordaram e 3,6% 

discordaram plenamente, perfazendo um total de discordância de 23,2%. Sendo a tendência de 

concordância elevada, estes dados parecem revelar que os professores reconhecem ser esta 

competência essencial no processo de orientação, e na relação do orientador/orientando. 

Também os dados relativos à competência “Disciplina pessoal” (E12) evidenciam uma 

tendência elevada de concordância: 41,1% dos professores concordaram plenamente, 53,6% 

concordaram e apenas 5,4% manifestaram discordância. Confrontando estes dados com os 

relativos à competência “Tolerância” (E13) deparamo-nos com uma mesma tendência de 

concordância em que 26,8% dos professores indicam concordar plenamente, 55,4% indicam 

concordar e 14,3% manifestam discordância e 3,6% discordaram plenamente. No mesmo 

sentido situam-se os dados relativos ao item “Honestidade” (E14) em que 55,4% dos 
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professores manifestam concordância plena, 41,1% indicam concordar e apenas 3,6% 

manifestam discordância.   

Em síntese, os dados relativos à categoria Competências Interpessoais e Comunicativas 

denunciam um posicionamento geral de concordância elevada relativamente aos diferentes 

tópicos em análise. Esta tendência é indiciadora de um elevado reconhecimento, por parte dos 

professores que participaram no estudo, relativamente à importância de se desenvolverem  

competências de organização, de trabalho em equipa, de ouvir os diferentes pontos de vista e 

de gerir emoções, de ser flexível, tolerante e honesto. Enquanto docente, reconhecemos ser este 

um domínio de competências complexo, onde se cruzam subjetividades, valores, conceções, 

conceitos e preconceitos, o que requer, por parte de quem tem a responsabilidade de 

orientação/supervisão, maior consciência e “vigilância sobre si próprio” sob pena de se cair em 

“juízos de valor” injustos. 

4.1.2.4. A investigação na formação inicial de professores 

Uma outra dimensão identificada na análise das respostas dos professores do ISCED de 

Cabinda diz respeito à investigação e ao lugar que ela ocupa no processo de formação dos 

estudantes/futuros professores, e permitiu saber como ela é percecionado no modelo de 

formação inicial de professores. Para efeitos de interpretação, os tópicos incluídos nesta 

categoria foram catalogados com a letra F (F1; F2; F3; F4; F5; F6; F7; F8; F9; F10; F11; F 

12; F13; F14). Os dados relativos a esta dimensão foram sistematizados no Gráfico 7. 

Gráfico 7 - A investigação na formação inicial dos professores do ISCED de Cabinda 
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Observando os dados do Gráfico 7, constata-se que a maioria dos professores concorda 

(48,2%, concordam plenamente e 46,4%, concordam) que é preciso “Desenvolver projetos 

que estimulem e contribuam para melhorar a investigação” (F1). Somente 5,4% de 

professores discordam. No mesmo sentido de concordância situam-se os dados relativos ao 

tópico “Deve-se realizar a investigação em articulação com o plano curricular dos cursos de 

formação inicial de professores” (F2) em que 26,8% dos professores concordam plenamente, 

66,1% concordam e 7,1% discordam.  

A convergência de resultados entre estes dois tópicos parece denunciar uma tomada de 

consciência por parte dos professores que participaram no estudo sobre a importância de se 

estimular a investigação, e de esta se desenvolver de forma articulada com o plano curricular. 

Este posicionamento está em linha com a perspetiva de Okada (2014) quando sustenta que a 

investigação deve ser um processo contínuo “Integrando informações relevantes de modo a 

gerar linhas aceitáveis de raciocínio fundamentadas em premissas científicas e áreas de 

conhecimento” (ibidem: 19). A autora ressalta ainda que este processo requer e propicia o 

desenvolvimento de habilidades essenciais na investigação para a identificação de problemas, 

formulação de questões científicas, seleção de informações relevantes e que permitam descrever 

explicações com base em evidências, conectar conhecimentos nas explicações, além de 

comunicar conclusões com justificativas.   

No tocante à questão a “A investigação não deve ser orientada só para a vertente de 

ensino” (F3), 35,7% dos professores concordam plenamente, 57,1% concordam e 7,2% 

discordam. Estes dados parecem estar em dissonância com os dados relativos ao tópico “Deve-

se realizar a investigação em articulação com o plano curricular dos cursos de formação 

inicial de professores” (F2), no qual se obteve também elevado grau de concordância. A visão 

de Severino (2007) ajuda-nos a compreender esta aparente contradição dos dados quando, por 

um lado, advoga ser tempo de se “rever e corrigir o passado radicalizado na tradição cultural 

que privilegia a condição universitária como lugar de ensino, entendido e sobretudo praticado 

como transmissão de conteúdos acumulados de produtos de conhecimento” (ibidem: 23) e, por 

outro, reforça a ideia de que a distinção entre as funções de ensino, de pesquisa e de extensão, 

no trabalho universitário, é apenas uma estratégia operacional, não sendo aceitável conceber-se 

os processos de transmissão da ciência e da socialização de seus produtos desvinculados de seu 

processo de geração (ibidem). 

Em linha com a visão do autor que acabámos de referenciar, estão também os dados 

relativos ao tópico “A investigação deve ser orientada para a vertente de extensão à 

comunidade” (F4) em que 39,3% dos professores concordam plenamente, 55,4% concordam 
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e apenas 5,4% discordam. Como sublinha este mesmo autor, “a extensão se relaciona à 

pesquisa, tornando-se relevante para a produção do conhecimento, porque esta produção deve 

ter como referência objetiva os problemas reais e concretos que tenham a ver com a vida da 

sociedade envolvente” (ibidem: 33). 

Dando seguimento à análise, os dados relativos ao item “A investigação não deve ser 

orientada só para a melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem na sala de 

aulas” (F5), mostram que 35,7% dos professores concordam plenamente, 57,1% concordam 

e 7,2% discordam. De novo aqui identificamos convergência com dados anteriores, 

nomeadamente os relativos ao item “A investigação não deve ser orientada só para a vertente 

de ensino” (F3), no qual, também, se verifica um elevado nível de concordância por parte dos 

professores, aspeto que confere coerência no posicionamento dos professores face à 

investigação. 

Observou-se, ainda, no que concerne ao tópico “Deve existir diferentes linhas/grupos 

de pesquisa e estarem em plena ação (F6), um elevado nível de concordância dos professores 

(48,2% concordaram plenamente e 46,4% concordarem). Apenas 5,4% dos professores 

discordaram. Estes dados evidenciam, por um lado, um elevado reconhecimento dos 

professores sobre a importância de se realizar mais investigação no ISCED de Cabinda e, por 

outro, que ela precisa de ser ampliada e diversificada. Os dados obtidos estão também em linha 

com a visão de Severino (2007) quando advoga que as universidades para desenvolverem uma 

educação de qualidade precisam adotar uma postura investigativa que contribua para a melhoria 

dos processos de ensino e aprendizagem.  

Outra situação analisada no estudo foi a de que, “Todos os professores do ISCED de 

Cabinda estão integrados em grupos de pesquisa de acordo com as suas áreas de ensino e 

pesquisa” (F7). Neste caso, 12,5% dos respondentes concordaram plenamente, 19,6% 

concordaram, 41,1% discordaram e 26,8% discordaram plenamente. Estes dados mostram uma 

inversão da tendência positiva das respostas, pois expressam um posicionamento de 

discordância dos professores mais elevado.  

Quisemos também compreender se “Os estudantes/futuros professores integram os 

grupos de pesquisa dos orientadores/supervisores” (F8). Uma análise do Gráfico 7 permite 

verificar que 7,1% dos professores concordam plenamente, 21,4% concordam, 41,1% 

discordam e 30,4% discordam plenamente. Igualmente neste tópico do questionário se observa 

uma inversão da tendência dos dados com a maioria das respostas a situarem-se nos níveis de 

discordância. É, de facto, muito significativo o grau de discordância da amostra nas duas 



 

 

168 

questões, F7 e F8, evidenciando que a maior parte dos professores e dos estudantes do ISCED 

de Cabinda não estão integrados em grupos de pesquisa.  

Outra questão que considerámos pertinente na pesquisa foi saber se “Os TFC são 

desenvolvidos em articulação com as linhas/grupos de pesquisa” (F9), situação face à qual 

houve uma maior dispersão dos dados: 10,7% dos professores concordam plenamente; 39,3% 

concordam; 33,8% discordam; e 16,1% discordam totalmente. Ainda assim é de destacar o 

elevado nível de discordância o que, para estes professores, poderá significar que os TFC não 

se articulam com as linhas de pesquisa. Estes dados são convergentes com os relativos ao tópico 

antes analisado: Os estudantes/futuros professores integram os grupos de pesquisa dos 

orientadores/supervisores” (F8). Por outro lado, analisando o regulamento do TFC, na sua 

secção III, essa articulação parece estar prevista quando se enuncia no Artº 7º que os 

Departamento de Ensino e Investigação (DEI) deverão tornar público, no início de cada ano 

letivo as linhas ou áreas de pesquisa existentes com os respetivos docentes ou pesquisadores 

disponíveis. 

Em convergência com os dados relativos ao item “Os TFC são desenvolvidos em 

articulação com as linhas/grupos de pesquisa” (F9), estão também os resultados sobre se “Os 

TFC são divulgados à comunidade académica (professores e alunos)” (F10). Estamos, de 

novo, perante uma dispersão de dados, mas em que os níveis e discordância são mais elevados 

(28,6% dos professores discordam plenamente e 28,6% discordam), do que os níveis de 

concordância (37,5% concordam e 5,4% concordam plenamente). A baixa divulgação dos TFC 

parece indiciar uma baixa valorização do ISCED de Cabinda relativamente aos trabalhos de fim 

de curso produzidos. Em linha com esta tendência estão também os resultados relativos ao item 

“Os TFC são divulgados à comunidade externa (escolas de pesquisa e outras entidades) (F11), 

em que apenas 8,9% dos professores concordaram plenamente, 21,4% concordaram, 39,3% 

discordaram plenamente e 30,4% discordaram. Estamos perante indicadores que reforçam a 

não valorização dos TFC e da sua divulgação, quer à comunidade académica, quer à 

comunidade externa. 

A este propósito reconhecemos que a divulgação de resultados das pesquisas à 

comunidade interna e externa das instituições (grupos de pesquisa e outras entidades) é 

importante como forma de chegar às escolas e aos professores o conhecimento que vai sendo 

produzido, nomeadamente enquanto dispositivo promotor de reflexão sobre a educação e os 

problemas educacionais e da melhoria dos processos de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Reconhecendo, tal como Buissa (2016), o quão difícil é publicar em Angola, desejamos que 
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este trabalho venha a ser divulgado quer no ISCED de Cabinda, quer através de artigos 

científicos em revistas Angolanas. 

Em sintonia com estes últimos dados estão também os resultados relativos ao tópico 

“Existem condições no ISCED de Cabinda (equipamentos, materiais, internet...) para a 

realização de investigação e sua posterior divulgação” (F12), em que se constata um elevado 

nível de discordância (51,8% dos professores discordam plenamente e 37,5% discordam). 

Somente 5,4% concordaram e 5,4% concordaram plenamente. A análise deste tópico revela 

falta de condições para a realização da investigação e sua posterior divulgação, aspeto que 

parece colidir com ideias antes expressas e que apontam para um modelo de formação orientado 

para a investigação, apoiado em legislação sobre esta matéria. Como se referiu na primeira parte 

deste trabalho, o Decreto67 90/09 define objetivos do subsistema do ensino superior sendo 

alguns destes: e) Promover a pesquisa e a divulgação dos seus resultados, para o 

enriquecimento e o desenvolvimento multifacético do país; f) Promover ações que contribuam 

para o desenvolvimento das comunidades em que as instituições estão inseridas. 

Por outro lado, estes resultados parecem estar em linha com os relativos ao tópico “Os 

TFC são divulgados à comunidade académica (professores e alunos) (F10), em que se 

observou também um elevado nível de discordância. A ausência de condições para a realização 

de investigação, e sua divulgação, pode constituir um sério constrangimento no trabalho dos 

professores e na qualidade da formação dos futuros professores. 

Relacionado com a falta de condições para a realização de investigação e sua posterior 

divulgação (F12), estão também os dados do item “Os professores do ISCED de Cabinda 

publicam artigos científicos com regularidade” (F13). Novamente se verifica um elevado grau 

de discordância dos professores (30,4% discordaram plenamente e 55,4% discordaram). Há, 

todavia 12,5% e 1,8% de professores que concordam e concordam plenamente, 

respetivamente. O elevado grau de discordância dos professores neste item (85,8%) é 

convergente com os resultados relativos à falta de condições para a realização de investigação 

e sua posterior divulgação (F12), a que nos reportamos antes, em que também 89,3% 

professores manifestaram discordância. Em face destes resultados parece poder-se inferir que 

os objetivos preconizados no Decreto 90/09 estão ainda longe de serem alcançados. 

No último tópico em análise nas respostas dos inquiridos, “Os estudantes/futuros 

professores são estimulados a participarem em eventos científicos” (F14), constata-se uma 

 
67Alíneas e) e f) do artº 4º do Decreto nº 90/09 de 15 de dezembro – Conselho de Ministros 
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inversão na tendência dos dados, com 64,3% dos professores a concordaram 7,1% a 

concordaram plenamente, 10,7% a discordarem plenamente, e 17,9% a discordaram. 

Atentando ao foco em análise, poder-se-á inferir que apesar da maioria dos professores 

considerar que não existem condições para a investigação e sua divulgação, continuam a 

estimular os seus estudantes para participarem em eventos, o que parece, por seu lado, deixar 

compreender que esta IES realiza eventos científicos com alguma regularidade. 

4.1.2.5 Relação entre a Universidade e a Sociedade 

No que respeita a esta dimensão, os dados reportam-se às perceções dos professores 

relativamente à relação entre a Universidade e a comunidade. Para efeitos de análise, os tópicos 

incluídos nesta categoria foram catalogados com a letra G (G1; G2; G3; G4; G5; G6). Os 

dados relativos a esta dimensão foram sistematizados no Gráfico nº 8. 

Gráfico 8 - Relação entre a Universidade e a Sociedade 
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condições sociais existentes. Esta ideia está em linha com as conclusões da Conferência 

Mundial do Ensino Superior68 (2009), na qual se afirma que  

“A década passada deixou evidências de que a pesquisa e o ensino contribuem para 

a erradicação da pobreza, para o desenvolvimento sustentável e para o progresso, 

atingindo as metas internacionais de desenvolvimento, que incluem as estabelecidas 

nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e em Educação para Todos” (Unesco, 

2009: 2). 

Também nessa conferência foram focados aspetos de que são exemplo: 

“Responsabilidade Social da Educação Superior; Acesso, Igualdade e Qualidade; 

Internacionalização, Regionalização e Globalização; Ensino, Pesquisa e Inovação; Educação 

Superior na África”. Nestes focos foi reconhecido que a educação superior é um bem público, 

da responsabilidade de todos os investidores, especialmente dos governantes, (ibidem). Este 

reconhecimento demonstra quão importante a universidade deve manter uma relação estreita 

com a sociedade, através de projetos de investigação e de intervenção. A este propósito, importa 

aqui convocar alguns argumentos explicitados nas respostas às questões abertas69 do 

questionário aplicado aos professores relativos aos três pilares do ensino superior (ensino, 

investigação, extensão). Os professores do ISCED de Cabinda disseram o seguinte: 

“No ISCED de Cabinda a melhor tradição se valoriza em apenas o ensino, já que 

para que se materializem outros pilares devem existir incentivos e subsídios quer para 

professores quer para alunos que participam nessas atividades”. (INQ. 5: 5, Cód.0); 

“Porque não há condições e cultura para os outros pilares principalmente a 

pesquisa”. (INQ. 1: 5, Cód.0); 

O mais priorizado é o ensino, porque tem menos incentivos, meios e atenção para os 

dois últimos. (INQ. 3: 5, Cód.0). 

Estas perceções demonstram o quanto o ensino tem sido o pilar mais valorizado nesta 

instituição, pelo que compreendemos, agora melhor, a visão dos professores quanto à 

importância que atribuíram à pesquisa.  

Relacionado com esta visão está o tópico “Existe uma política de incentivo à realização 

de projetos ou atividades de extensão à comunidade no ISCED de Cabinda nos diferentes 

 
68Esta conferência teve lugar na sede da Unesco em 2009, e nela forma definidas “As Novas Dinâmicas do Ensino 

Superior e Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social”. 
69 Nesta parte da análise mobilizamos dados relativos às questões abertas por considerarmos que eles ajudam a 

elucidar o posicionamento do ISCED de Cabinda relativamente à relação a Universidade com a sociedade. 
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grupos/linhas de pesquisa” (G2) em que 25,0% dos professores discordaram plenamente, 

50,0% discordaram e 25,0% dos professores inquiridos concordaram. A percentagem de 75% 

de professores que discordaram é bem significativa da não existência de uma política de 

incentivo à realização de projetos ou atividades de extensão à comunidade, no ISCED de 

Cabinda, nos diferentes grupos/linhas de pesquisa.  

Os excertos seguintes concorrem para a compreensão de que no ISCED de Cabinda o 

investimento tem sido mais no ensino e na investigação, mesmo que frágil, e não em atividades 

de extensão à comunidade: 

“Dos três pilares o mais valorizado tem sido o ensino na vertente de dar aulas. A 

seguir vem a pesquisa que em meu ver precisa ser muito melhorado. A extensão quase 

não é falada, muitos professores nem sequer sabem o que é realizar atividade de 

extensão” (INQ. 14: 5, Cód. 0); 

“O ensino. Uma vez que apesar dos esforços verificado a nível da instituição (ISCED), 

a questão da investigação e extensão não supere o ensino, que tem sido considerado 

como prioritário, baseando-se na percentagem de que recebe no quadro das atuações 

dos professores e não só”. (INQ. 15: 5, Cód. 0); 

“O ensino, visto que toda atenção está visada ao ensino e a investigação e a extensão 

estão no segundo e último plano, o que tem dificultado bastante resolver os próprios 

problemas que o ensino enfrenta no seu dia- a -dia: Os 3 pilares complementam-se 

quando funcionam em pleno” (INQ. 20: 5, Cód. 0); 

“Para mim, o mais privilegiado dos três pilares da universidade neste ISCED é o 

ensino porque os professores não têm meios para apostar na investigação nem em 

extensão” (INQ. 21: 5, Cód. 0); 

“O ISCED de Cabinda privilegia com maior intensidade o ensino. A investigação tem 

sido feita de modo intermitente. Quanto a extensão, ela tem ficado para o segundo 

plano” (INQ. 22: 5, Cód. 0); 

“O mais privilegiado no ISCED é o ensino. A investigação quase que não existe por 

falta de condições e incentivo para o efeito. De igual modo não existem atividades de 

extensão à comunidade” (INQ. 26: 5, Cód. 0). 

Estas ideias são validadas pelos dados relativos ao item “Os professores valorizam as 

atividades de extensão à comunidade” (G3), no qual se observa que 17,9% dos professores 

discordaram plenamente e 46,4% discordaram. No entanto, observou-se também uma 
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percentagem de 33,9% de professores que concordaram e 1,8% que concordaram plenamente. 

Estes dados parecem denunciar que quer a política de incentivo à realização de projetos, quer a 

valorização das atividades de extensão à comunidade, não têm merecido o devido tratamento 

no ISCED de Cabinda. A importância deste foco é justificada por Santos et al (2005), quando 

referem que  

“a extensão parece um tanto menosprezada, uma vez que resulta num trabalho extra, 

sem retorno imediato, por comparação com a competição em termos de trabalhos de 

pesquisa a serem publicados. Isto porque não se utiliza todo o potencial da extensão, 

nem se percebe a sua riqueza como ponte entre as atividades de ensino e pesquisa, 

como pode acontecer nas áreas de saúde e educação” (ibidem: 97). 

As ideias destes autores ganham maior relevância se tivermos em conta as respostas dos 

inquiridos relativamente ao tópico “Os professores têm tempo e condições para realizarem 

atividades/projetos de extensão à comunidade” (G4) em que se verifica que 19,6% de 

professores discordaram plenamente e 60,7% discordaram. Somente 16,1% dos professores 

concordaram e 3,6% concordaram plenamente. A elevada percentagem de discordância parece 

evidenciar que a extensão universitária não tem sido levada em consideração nesta instituição.  

Uma outra pergunta do questionário teve como finalidade saber se os estudantes são 

envolvidos em atividades de extensão, através do ponto de vista dos professores. Constatou-se 

que 21,4% dos professores discordaram plenamente e 55,4% discordaram que “Os estudantes 

são envolvidos nas atividades/projetos de extensão à comunidade” (G5), enquanto 23,2% dos 

professores concordaram. Estes resultados, permitem-nos de novo inferir que as atividades de 

extensão não têm merecido atenção devida por parte desta IES. Reconhecendo, como já 

referimos, o importante papel da universidade na sociedade, reconhece-se também, em linha 

com a visão de Santos et al. (2005), que uma das formas de estimular as aprendizagens dos 

alunos é envolvê-los em atividades, nomeadamente atividades de extensão à comunidade. 

Como afirmam estes autores: 

“A comunidade, com tendência a olhar com desconfiança a universidade, ou ainda a 

ver os estudantes universitários com expectativas do mercado consumidor local, tem, 

a partir do projeto de extensão, a possibilidade de construir um novo olhar ou uma 

nova relação que poderia ser mais proveitosa para ambas as partes. Logo o valor da 

universidade e daqueles que a representam pode vir a ser reinterpretado quando se 

desenvolvem práticas compartilhadas de saber junto à comunidade” (ibidem: 94). 
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Em síntese, no que toca à Relação entre a universidade e a sociedade, os dados apontam 

para uma discordância global relativamente aos tópicos que estiveram em foco neste estudo. 

Todavia, as questões que apresentam níveis de discordância mais elevada (com 59,0%, 75,0% 

e 80,3%, respetivamente) são: “A universidade tem uma relação com a sociedade através de 

projetos de investigação e de intervenção; Existe uma política de incentivo à realização de 

projetos/atividades de extensão à comunidade no ISCED de Cabinda nos diferentes 

grupos/linhas de pesquisa”; “Os professores valorizam as atividades de extensão à 

comunidade”. Relacionada com estas questões está também a questão “Os professores têm 

tempo e condições para realizarem atividades/projetos de extensão à comunidade”, com 

76,8% de professores a discordarem. Também os resultados relativos ao tópico “Os estudantes 

são envolvidos nas atividades/projetos de extensão à comunidade” (G5), com 76,8% de 

professores a discordaram, estão em linha com os relativos aos itens anteriores. 

De um modo geral, chamou-nos muito a atenção ao longo das respostas dos professores, 

os momentos em que a concordância/discordância destes docentes em determinadas 

características que o curso, ou o TFC, ou os próprios docentes orientadores devem ter foi 

considerada como sinónimo de ausência dessas mesmas características. Ou seja, nos 

interrogamos se o facto de reconhecerem a importância a essas características significa que não 

existem? Ou apenas querem dizer que concordam com a sua relevância e necessidade, sem que 

isso signifique que não existem ou que consideram que deviam ser introduzidas? Estas questões 

podem suscitar novos estudos para quem o interesse de investigar seja um recurso para 

melhorarias do ensino e das instituições responsáveis para a formação de professores. 

4.1.3 Dados relativos aos estudantes 

Neste ponto apresentam-se os dados relativos aos estudantes do ISCED de Cabinda, 

obtidos através dos questionários. Iniciamos com a caraterização sociodemográfica desta 

população a que se segue a apresentação e análise dos dados com base num sistema categorial. 

4.1.3.1 - Caracterização sociodemográfica dos estudantes  

Os dados relativos à caraterização sociodemográfica dos estudantes do ISCED de 

Cabinda assentam nas seguintes variáveis: Idade, Género, Tempo de serviço na escola onde 

leciona, Curso frequentado, Ano de ingresso, Ano de término do curso e Opção de modalidade 

curso. A amostra é constituída por estudantes que terminaram a licenciatura nos últimos 10 



 

 

175 

anos e foram selecionados a fim de compreendermos o processo de formação que vivenciaram, 

suas motivações quanto ao curso e processo de realização e orientação dos TFC.  

A Tabela 2 sistematiza essa caraterização. 

 

Tabela 2- Dados sociodemográficos relativos aos estudantes 

  

Ano de ingresso 

no curso 

2004 0,0% 

2005 3,4% 

2006 2,3% 

2007 2,3% 

2008 6,9% 

2009 10,3% 

Variável %  

Idade de 20 a 25 6,9% 

de 26 a 30 25,3% 

de 31 a 35 27,6% 

de 36 a 40 16,1% 

mais de 40 anos 24,1% 

Género  Masculino 47,1% 

Feminino 52,9% 

Tempo de 

serviço na escola 

onde leciona 

de 1 a 5 anos 31,0% 

de 6 a 10 anos 26,4% 

de 11 a 15 16,1% 

de 16 a 20 5,7% 

de 21 a 25 3,4% 

mais de 25 anos 4,6% 

não trabalho 12,6% 

Curso que 

frequentou 

Biologia 17,2% 

História 12,6% 

Língua Inglesa 2,3% 

Língua Portuguesa 1,1% 

Matemática 14,9% 

Pedagogia 40,2% 

Psicologia 11,5% 
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2010 25,3% 

2011 25,3% 

2012 19,5% 

2013 1,1% 

2014 2,3% 

2015 1,1% 

Ano de término 

do curso 

2010 1,1% 

2011 3,4% 

2012 11,5% 

2013 4,6% 

2014 19,5% 

2015 44,8% 

2016 6,8% 

2017 7,3% 

Opção de 

modalidade curso 

Regular 66,7% 

Pós-Laboral 33,3% 

Como mostra a Tabela 2, os estudantes têm, maioritariamente, idades entre 31 a 35 anos 

com 27,6% e são predominantemente do sexo feminino com 52,9%. Em termos de Tempo de 

serviço na escola onde leciona, a maioria tem entre 1 a 5 anos de serviço 31,0%, seguido os 

estudantes que têm entre 6 a 10 anos de serviço 26,4%. No que se refere ao Curso frequentado, 

40,2% dos estudantes foram do curso de ensino de pedagogia, 17,2% de ensino de Biologia, 

seguido pelo ensino de matemática com 14,9%. Relativamente ao ano do ingresso a maioria 

dos estudantes ingressaram no de 2010 e 2011 com 25,3% respetivamente, e terminaram o plano 

do curso em 2015 com 44,8%, sendo a maioritariamente da opção regular com 66,7%.  

4.1.3.2 Respostas dos estudantes ao inquérito por questionário  

Neste ponto do trabalho apresentam-se dados relativos à perceção dos estudantes, 

obtidos através do inquérito por questionário. O inquérito foi respondido por 87 estudantes (de 

total de 120 inquéritos distribuídos). Com este questionário quisemos conhecer as disposições 

e motivações que levaram os estudantes a ingressar no ISCED de Cabinda. Os dados foram 

analisados tendo em conta as seguintes cinco dimensões, duas das quais integraram uma 

categoria, a saber:    

1- Disposição e motivação de ingresso no ISCED de Cabinda 

2- Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso no ISCED de Cabinda  



 

 

177 

- Ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom orientador  

3- Processo de elaboração, escrita e defesa de TFC: Dificuldades e desafios 

- Impacto do TFC na vida do estudante  

4- A investigação na formação dos estudantes/futuros professores 

5- Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática docente 

4.1.3.2.1 Disposição e motivação do ingresso no ISCED de Cabinda 

À semelhança do que foi feito para os professores, também aqui, para efeitos de análise, 

os tópicos incluídos nesta dimensão foram catalogados com a letra A (A1, A2, A3, A4, A5, A6, 

A7, A8, A9, A10). Uma primeira sistematização dos dados relativos a esta dimensão é 

apresentada no Gráfico 9. 

Gráfico 9 - Disposições e motivações dos estudantes no ingresso no ISCED de Cabinda 

 

Quando questionados sobre se a razão e motivação que os levaram a ingressar no ISCED 

de Cabinda, nas respostas às possibilidades listadas no questionário, foi referido: em relação à 

“Falta de emprego” (A1), 57,5% estudantes manifestaram discordar plenamente, 33,3% 

discordaram, e somente 9,2% de estudantes concordam. Este dado parece estar em linha com 

ideias antes explicitadas quanto ao aumento de estudantes que passou a aceder ao ensino 

superior se dever à procura de mais qualificação académica. 
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O Gráfico 9 permite também constatar que, relativamente ao tópico “Gosto pela 

profissão docente” (A2), 48,3% dos professores concordam plenamente e 34,5% concordam 

que ingressaram no ISCED por gosto pela profissão e 11,5% e 5,7% discordam plenamente e 

discordam, respetivamente. Estes dados estão em conformidade com os resultados relativos ao 

item “Obrigação dos pais” (A3) no qual se constata que 67,8% dos estudantes discordam 

plenamente que o seu ingresso no ISCED de Cabinda foi por obrigação dos pais e 24,1% 

discordam. Apenas 6,9% estudantes indicam concordar parcialmente 1,1% concorda 

plenamente. A análise destes dados permite-nos inferir que a entrada no ISCED de Cabinda foi, 

para a maioria destes estudantes, uma decisão pessoal e autónoma. Na mesma linha, situam-se 

os resultados relativos ao tópico “Motivação dos amigos” (A4) em que maioritariamente os 

estudantes discordaram (46,0% dos estudantes discordaram plenamente e 32,2% discordaram) 

que o seu ingresso no ISCED tenha sido motivado por amigos. No entanto, um número 

significativo de estudantes indica terem sido os amigos a motivá-los para o ingresso no ensino 

superior (17,2% concordam plenamente e 4,6% concorda). Já os dados relativos ao item que 

dá conta de que o ingresso no ISCED de Cabinda se deve à motivação de que “A educação é a 

melhor profissão do mundo” (A5) evidenciam idêntica percentagem de estudantes que 

concordam e que discordam (29,9%, respetivamente) e também um posicionamento muito 

próximo dos estudantes que concordam e discordam plenamente (24,1% e 16,1%, 

respetivamente). Estes dados encerram em si uma certa ambiguidade no que reporta ao 

entendimento dos estudantes quanto à educação ser a melhor profissão do mundo. 

Os resultados relativos ao item que listava como razão “Porque o país precisa de 

professores que contribuem para o seu desenvolvimento” (A6), evidenciam uma tendência 

clara de concordância (44,8% concordam e 32,2% concordam plenamente). Estes resultados 

parecem indicar um certo descontentamento dos estudantes relativamente ao sistema educativo 

e à formação de professores. Ainda assim há uma significativa percentagem de estudantes a 

discordarem (17,2% discordam e 5,7% discordam plenamente). Constata-se existir uma certa 

relação entre os resultados do tópico anterior e os dados relativos ao item “Porque sou professor 

e precisava formar-me e melhorar as minhas competências” (A7), com 46,0% de professores 

a concordarem totalmente e 35,6% a concordarem. Uns e outros dados indiciam, por um lado, 

que a maioria dos estudantes inquiridos já era professor quando entrou no ISCED, dados 

convergentes com a caraterização sociodemográfica atrás apresentada, e, por outro, que esses 

estudantes/professores reconhecem que a sua formação inicial não foi uma formação sólida, 

denotando fragilidades existentes a esse nível no sistema educativo de Angola. Apesar disso, 

realça-se o facto de 13,8% de professores discordarem e 4,6% discordam plenamente. 
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Em convergência com os resultados dos dois tópicos anteriores podem situar-se também 

os dados relativos ao tópico “Porque precisava aumentar o meu nível intelectual para exercer 

bem a profissão” (A8), com 52,9% dos respondentes a concordarem plenamente, e 32,2% a 

concordarem. Estamos de novo perante uma tendência dos dados que evidencia que os 

estudantes/professores ingressaram no ISCED com a intenção de ampliar a formação e 

qualificarem a sua profissão. Somente 12,6% dos estudantes discordaram e 3,4% discordaram 

plenamente. 

No que respeita ao item “Sem alternativa na vida sendo o último recurso o ISCED” 

(D9), 44,8% dos estudantes discordaram plenamente e 32,2% discordam, o que demonstra que 

a motivação destes estudantes no ingresso no ISCED não é por eles entendida como alternativa 

de vida, situação em linha com dados já analisados (A8), porque eles desejam melhorar as suas 

competências a nível intelectual. A ter em consideração também nestas respostas está a 

percentagem de estudantes que concordaram e que concordaram plenamente (6,9% e 16,1%, 

respetivamente), dados que, de acordo com a caraterização sociodemográfica, podem estar 

relacionados com a faixa etária de estudantes enquadrados nos intervalos de 26 a 30 e de 31 a 

35 anos, idades com mais procura de emprego que se regista em Angola.  

Finalmente, no tópico “Para aumento de nível académico e melhorar a categoria 

salarial” (A10) a tendência das respostas é maioritariamente de discordância (24,1% 

discordam plenamente 27,6% discordam) embora 37,9% dos estudantes concordam e 10,3% 

a concordam plenamente. Em face dos resultados concordantes, pode inferir-se que o aumento 

salarial associado à progressão na carreira parece ser um motivo que mobiliza um número 

significativo dos estudantes que aceitaram participar nesta investigação.  

Em síntese, os dados evidenciam que uma das maiores motivações que leva os 

estudantes a ingressar no ISCED de Cabinda prende-se com a melhoria das suas competências 

e formação para uma melhor qualidade da profissão docente. 

4.1.3.2.2 Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso no ISCED de 

Cabinda 

Os estudantes foram também questionados sobre o perfil de orientadores dos TFC. Para 

efeitos de análise, os tópicos incluídos nesta dimensão foram catalogados com a letra B (B1, 

B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8). O Gráfico10 apresenta uma sistematização dos dados relativos 

a esta dimensão. 
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Gráfico 10- Perfis de orientadores dos TFC 

 

Um primeiro tópico incluído nesta dimensão reporta-se à ideia de orientador como 

“Fantasma - que tu não encontres por mais que o procures” (B1) em que os estudantes se 

posicionaram da seguinte maneira: 56,3% discordaram plenamente e 31,0% discordaram que 

os seus orientadores do TFC no ISCED de Cabinda são/foram orientadores fantasmas. No 

entanto, 11,5% concordam e 1,1% concorda plenamente que no ISCED de Cabinda existem 

orientadores fantasmas. A ideia de orientador fantasma corresponde ao tipo de orientador que 

o estudante tem dificuldade em contactar quando precisa para o orientar nas suas dúvidas e 

dificuldades. Outro tópico apontava para um perfil de orientador “Desinteressado na 

orientação - que ignora tudo o que te diz respeito” (B2). Em relação a este tópico, a tendência 

das respostas foi maioritariamente discordante (58,6% dos estudantes discordaram e 28,7% 

discordaram plenamente). No entanto, 10,3% dos estudantes concordam e 2,3% concordam 

plenamente que no ISCED de Cabinda existem orientadores desinteressados na orientação, e 

que ignoram tudo que diz respeito aos seus orientandos.  

Também numa linha de discordância se situam as respostas ao tópico “Orientador 

frustrado - que corta pela raiz qualquer iniciativa sua” (B3) no qual 46,0% discordaram e 

40,2% discordaram plenamente que seus orientadores são frustrados. Ainda assim, há 13,8% 

estudantes que concordam que os seus orientadores são frustrados e não os estimulam a ser 

criativos.  

A tendência de discordância mantém-se no que respeita ao item (B4) – “Orientador 

proprietário - que acha que o(a) orientando(a) é propriedade sua e faz o que quer”, com 52,9% 
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de estudantes que discordam e 37,9% que discordam plenamente que os seus orientadores 

tentam manipular as ideias do estudante e direcioná-los para as questões que lhes interessam. 

Apenas 8,0% concordam e 1,1% concordam plenamente. No mesmo sentido situam-se os 

dados relativos ao item o “Orientador como autocrata - que acha que só valem suas decisões” 

(B5), com 40,2% dos estudantes a discordarem plenamente e 37,9% a discordam que os seus 

orientadores são autocratas. No entanto, 13,8% de estudantes indicaram concordar e 8,0% 

concordaram plenamente.  

No que respeita ao item “Orientador disponível - que sempre reserva um tempo 

precioso para ti” (B6), a maioria das respostas dos estudantes (entre 54,0% que concordam e 

28,7% que concordam plenamente) que os professores orientadores do ISCED de Cabinda são 

disponíveis, e que reservam tempo para discutirem e debaterem com eles os seus trabalhos. 

Observa-se, no entanto, que 8,0% estudantes discordaram e 9,2% discordaram plenamente, 

dados que estão em linha com outros resultados apresentados anteriormente (B1, B2, B3, B4, 

B5).   

Olhando os dados relativos ao tópico “Orientador formador - que leva tudo a sério 

tendo em conta uma formação integral” (B7), verifica-se que 50,6% dos estudantes concordam 

e 34,5% concordam plenamente. Estes dados estão em linha com resultados antes apresentados 

que denunciam que a maior parte dos estudantes inquiridos reconhecem positivamente o 

trabalho dos orientadores, e os consideram orientadores formadores. Também neste caso se 

observam respostas discordantes (9,2% discordam plenamente e 5,7% discordam), o que 

significará que nem todos os estudantes se sentem/ou sentiram satisfeitos com o orientador e 

com o processo de orientação. 

Quanto ao item “Orientador crítico - tudo tem sempre que melhorar” (B8), a maioria 

dos estudantes manifestou concordância (55,2% concordaram e 28,7% concordaram 

plenamente), reconhecendo que os seus orientadores são críticos, revelando quererem sempre 

melhorar. Também neste caso há estudantes que manifestaram discordância (11,5% discordam 

e 4,6% discordam plenamente).  

Em síntese, os resultados, na sua globalidade, remetem para um reconhecimento muito 

positivo dos estudantes relativamente aos seus orientadores, embora existam algumas 

fragilidades e problemas que merecem resolução. 

i) Ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom 

orientador  

 



 

 

182 

No âmbito da dimensão Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso quisemos 

compreender quais as ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom 

orientador. Foram consideradas treze tópicos que para efeitos de análise foram catalogados com 

C (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 e C13). Uma leitura global desses 

dados é sistematizada no Gráfico 11. 

Gráfico 11 – Ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom 

orientador 

 

A primeira questão colocada aos estudantes remete para a ideia de que um bom 

orientador “Ajuda na aquisição das capacidades, habilidades e competências investigativas” 

(C1). Neste caso, as respostas situaram-se maioritariamente num registo de concordância, (com 

40,2% dos estudantes a concordarem plenamente 51,7% a concordarem) e apenas 8,0% 

revelaram discordância. A tendência concordante dos dados parece estar em linha com 

resultados antes apresentados relativos a dimensão “A investigação na formação inicial de 

professores e, especificamente, à categoria “Os estudantes/futuros professores integram os 

grupos de pesquisa dos orientadores/supervisores” (F8), em que a maioria dos estudantes 

manifesta discordância (71,5%). 

Também num posicionamnete concordante se situa a maioria dos estudantes no que 

concerne ao item, um bom orientador “Ajuda na aprendizagem na área em que o estudante 

pesquisa e na fluência da escrita” (C2). Neste caso, 56,3% dos estudantes concordam e 24,1% 

concordam plenamente. Estes dados podem ser corroboradas por algumas caraterísitcas de um 

bom orientador apontadas por Stemberg (1981), cit. por Melo (2003), nomeadamente por 

revelarem interesse pelo tema e terem a capacidade para ler os materiais apresentados pelo 
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estudante e dar feedback atempado, fazendo comentários e dando sugestões. Pela nossa 

experiência, consideramos que este procedimento é um excelente auxiliador na melhoria da 

escrita do trabalho. A não menosprezar, neste tópico, os resultados que evidenciam que 19,5% 

dos estudantes discordam e discordam plenamente que os orientadores os ajudam na 

aprendizagem, na pesquisa e na escrita. Interessante observar que estes dados são coerentes 

com resultados antes apresentados quanto ao perfil de “Orientador crítico - tudo tem sempre 

que melhorar” (B8), em que cerca de 16% dos estudantes manifestou discordância. 

Convergentes com estes resultados estão também os dados relativos ao tópico “Um bom 

orientador contribui no aprimoramento da aprendizagem naquilo que não foi possível na fase 

curricular”(C3) em que 49,4% dos estudantes revelam concordar e 28,7% concordam 

plenamente. Tal como no item anterior também aqui se verifica que  há estudantes que se 

manifestam discordantes (19,5% discordam e 2,3% discordam plenamente) com esta visão de 

orientador. 

A tendência de concordância volta a identificar-se no item “O orientador contribui no 

momento em que as ideias do estudante esgotam” (C4) em que 51,7% concordam e 26,4% 

concordam plenamente. No entanto há 14,9% de estudantes que discordaram e (6,9%) que 

discordaram plenamente. Igualmente, os resultados relativos ao tópico “O orientador agiliza o 

processso de escrita do TFC” (C5) revelam um posicionamento de grande concordância 

(42,5% de estudantesconcordam e 33,3% concordam plenamente). No entanto, e em linha com 

resultados de itens já analisados, continua a verificar-se  uma tendência de estudantes que não 

se reveem nesta visão de orientador (24,1%). 

Também os tópicos “O orientador está disponível quando necessário e lê os trabalhos 

e os analisa criticamente”(C6) e “O orientador está empenhado no sucesso do estudante 

procurando uma forma de ajudá-lo a apresentar um bom trabalho final” (C7) apresentam 

graus de concordância elevados, com 48,3% e 41,4% a concordarem plenamente e 35,6% e 

40,2%, respetivamente, a concordarem. Estas caraterísiticas podem, de algum modo, ser 

associada à visão de Stemberg (1981) cit. por Melo (2003) ao considerar como caraterísitica de 

um bom orientador, a “Capacidade para levar as coisas a sério e ver o projeto e a dissertação 

como um contrato”, o que parece significar que o seu contributo é essencial para fazer o 

estudante avançar no desenvolvimento do trabalho e ter sucessos na sua realização. Também 

para estes dois tópico (C6 e C7) se observam posicionamentos de discordância quanto a estas 

caraterísiticas de orientador, com 16,1% e 18,3%, respetivamente. 

Se, por um lado, no item o “Formador é amável, aberto e compreensivo, possibilitando 

o estabelecimento de uma relação informal” (C8) se constata um elevado grau de concordância 
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(40,2% de estudantes concordam e 24,1% concordam plenamente), evidenciando que os 

estudantes apreciam um orientador com caraterísticas de formador, em linha com dados 

relativos ao perfil de Orientador formador (B7), por outro, observa-se também que há 35, 6% 

de estudantes que discordam desta visão de orientador, tendência que se vem verifcando ao 

longo da análise, o que parece permitir inferir que há um conjunto de estudantes que não se 

reveem nestas conceções de orientador. 

Também no que toca ao item “Faz críticas construtivas (e não destrutivas) aos 

trabalhos apresentados pelo estudante, tendo em atenção a forma como transmite a 

informação, por forma a manter a confiança no trabalho e no estudante” (C9), a tendência das 

respostas é altamente concordante (com 50,6% estudantes a concordarem e 44,8% a 

concordarem plenamente). Por oposição, o índice de discordância é muito baixo (com 3,4% 

estudantes que discordam e 1,1% que discorda plenamente). 

O mesmo grau de concordância foi verificado no tópico “O orientador tem bons 

conhecimentos na área e estrutura bem a orientação” (C10), em que 44,8% de estudantes 

concordam e 50,6% concordam plenamente que o bom orientador é aquele que tem bons 

conhecimentos na área que investiga e tem uma estruturação bem orientada dos trabalhos. 

Apenas 1,1% dos estudantes discordam plenamente 3,4% discordam.  

Na mesma tendência de concordância situam-se os dados relativos aos últimos três 

tópicos:  

- O orientador interessa-se pelas investigações e apoia a busca de novas informações 

(C11)”, com 50,6% de estudantes a concordarem e 42,5% a concordarem plenamente, 

resgistando apenas 6,9% de respostas discordantes;  

- “O orientador promove melhor relação que é flexível e responda as necessidades do 

estudantes” (C12), com 54,0% de estudantes a concordarem plenamente e 37,9% a 

concordarem e com apenas 8,0% a discordarem; 

- “O orientador conduz uma orientação centrada na pessoa do estudante através de 

uma comunicação aberta e de uma troca franca de pontos de vista (C13)”, com 58,6% 

de estudantes a concordarem e 33,3% aconcordarem plenamente. 

Este posicionamento de concordância dos estudantes encontra respaldo nas ideias de 

Burns et al. (1999), cit. por Melo e Simões, (2015, p. 186) quando refere que embora 

considerem que não há um orientador ideal, valorizam a relação que ocorre no processo de 

orientação e quando advogam que esta relação deve ser construída com base na colegialidade, 
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partindo de um diálogo aberto quanto às expectativas e papéis de cada um. A propósito do 

processo de orientação, Melo (2003), baseando-se em vários autores, refere: 

“O orientador para além de ajudar ao desenvolvimento da carreira profissional do 

estudante, acompanha, monitoriza os trabalhos, avalia os progressos e promove a sua 

progressiva autonomia. Pode também fazer o acompanhamento académico: o apoio 

pessoal prestado ao estudante; a construção de uma relação baseada na confiança 

mútua, o conhecimento da situação de vida de que o projeto de investigaçao é parte, 

podem ser fatores determinantes para ajudar a minorar os problemas  sentidos  para 

fazer com que o processo seja verdadeiramente um processo transformativo, de 

desenvolvimentmento e de aprendizagem” (ibidem: 1415). 

Em sintese, numa leitura global pode inferir-se, pelo elevado nível de concordância das 

respostas, que os estudantes apreciam como caraterísticas de um orientador alguém que: 

contribui para a aprendizagem dos estudantes na área em estudo; promove o desenvovolvimento 

de competências de pesquisa; se mostra disponível, realizando feedbacks críticos do trabalho 

atempado; é amável estabelecendo com o estudante uma relação informal e que se empenha no 

sucesso do estudante de modo a que apresente um trabalho final com qualidade.  

4.1.3.2.3 Processo de elaboração, escrita e defesa de TFC: Dificuldades e desafios 

Os estudantes foram também inquiridos sobre o processo de elaboração, escrita e defesa 

de TFC e sobre as dificuldades e desafios que experienciaram relativamente a este processo. 

Tal como temos vindo a referir, também nesta dimensão, para efeitos de análise, se catalogaram 

os tópicos com a letra D (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10). O Gráfico 12 sistematiza 

os dados relativos aos vários itens desta dimensão. 
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Gráfico 12- Dificuldades, desafios e dilemas dos Estudantes no processo de elaboração, 

escrita e defesa TFC 

 

Como podemos observar do Gráfico 12, no que concerne ao tópico “Dificuldades e 

problemas de escrita global” (D1), a tendência das respostas é discordante (27,6% dos 

estudantes discordam plenamente e 35,6% discordam). Estes dados parecem indiciar que a 

maioria dos estudantes inquiridos não teve dificuldades na escrita global do TFC. A tendência 

destes dados pode ser justificada pelo modo como os estudantes percecionam os seus 

orientadores, reconhecendo-os como orientadores críticos, formadores, disponíveis, tal como 

evidenciam os dados antes apresentados. Todavia, importa considerar que há uma significativa 

percentagem de estudantes que se posiciona em concordância face aquele tópico (32,2% 

concordam e 4,6% concordam plenamente), dados que permitem inferir que estes estudantes 

terão sentido dificuldade na escrita geral do TFC. Estes estudantes poderão corresponder ao 

grupo de estudantes que considerou os orientadores como Orientador frustrado (B3); 

orientador proprietário (B4); Orientador desinteressado na orientação, orientador autocrata 

(B5). 

Relativamente ao tópico “Fraco papel da instrução de vocabulário”, (D2) a maioria 

dos estudantes discorda (39,1% discordam 23,0% discordam plenamente) que as suas 

dificuldades e desafios na escrita e defesa do TFC tiveram a ver com este aspeto. Apesar do 

elevado grau de discordância, não se pode ignorar o facto de cerca de 31,0% de estudantes 

concordarem e 6,9% concordarem plenamente que tiveram dificuldades na elaboração, escrita 

e defesa dos seus TFC devido ao fraco papel da instrução de vocabulário, permitindo-nos inferir 
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que este dado precisa ser tomado em consideração nas disciplinas em que se ministram tais 

conteúdos, como é o caso da língua portuguesa.  

Relacionados com esta nossa inferência estão os resultados relativos ao item 

“Necessidade de instrução da escrita específica para a disciplina de língua portuguesa” (D3) 

em que se constata que 41,4% dos estudantes inquiridos concordam e 11,5% concordam 

plenamente ter tido essa necessidade. No entanto, neste caso é significativa a percentagem de 

estudantes que discordam (26,4% discordam e 20,7% discordam plenamente), terem tido 

dificuldade relacionadas com a necessidade de instrução da escrita específica para a disciplina 

de língua portuguesa, observando-se aqui uma certa coerência em relação aos resultados do 

tópico anterior. 

As respostas à questão “Falta de habilidade e algumas competências essenciais para a 

escrita de texto” (D4) mostram que 46,0% dos estudantes concordam e 6,9% concordam 

plenamente que estes aspetos tenham constituído dificuldades no processo de elaboração e 

escrita do TFC. Por seu lado, há uma percentagem significativa de estudantes que manifesta 

discordância (25,3% discordam e 21,8% que discordam plenamente). Estes resultados, na sua 

globalidade, parecem ser corroborados pelos resultados relativos ao tópico “Dificuldades e 

problemas de escrita global” (D1) em que maioritariamente os estudantes discordaram. 

Relativamente ao tópico “Problemas e desafios na organização das ideias (D5), 

observa-se uma tendência concordante nas respostas dos estudantes com 52,9% a concordarem 

e 8,0% a concordarem plenamente. Considerando que problemas na organização das ideias 

estão relacionados com a escrita, parece identificar-se aqui uma certa incoerência quando 

confrontamos estes resultados com os relativos ao item Dificuldades e problemas de escrita 

global” (D1), em que na sua maioria os estudantes se posicionaram de forma discordante 

(27,6% dos estudantes discordam plenamente e 35,6% discordaram). Há, todavia 14,8% de 

estudantes que discordam plenamente e 24,1% que discordam que a organização de ideias tenha 

constituído uma dificuldade na elaboração dos TFC. 

O tópico “Carência bibliográfica que se regista em quase todas as universidades de 

Angola” (D6), regista uma heterogeneidade de perceções onde 36,8% concorda e 37,9% 

concorda plenamente, sendo que 17,2% discorda e 8,0% discorda plenamente que a carência 

bibliográfica originou dificuldades para o término da escrita de TFC. Estes dados parecem 

indiciar que as universidades em Angola registam um problema sério da falta desses recursos 

que propiciam a rápida informação que possa ajudar na aprendizagem dos estudantes. 
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No tocante ao item “Falta de outros documentos importantes que podem ajudar na 

leitura das obras” (D7), 46,0% concordam e 27,6% concordam plenamente que a falta de 

documentos pode constituir um desafio e simultaneamente uma dificuldade na elaboração e 

defesa do TFC. Observa-se também que 24,1% de estudantes discordam e 2,3% discordam 

plenamente. A comparação das respostas entre este tópico e o relativo à “Falta de habilidade e 

algumas competências essenciais para a escrita de texto” (D4), no que tange aos estudantes 

que concordam e os que discordam, permite inferir que se, por um lado, a falta de habilidade e 

de algumas competências essenciais para a escrita de texto (D4) origina dificuldades e desafios 

na elaboração, escrita e defesa dos TFC, por outro, “A falta de outros documentos importantes 

que podem ajudar na leitura das obras” (D7) também pode originar tais dificuldades. Sabendo 

que o processo é apenas um meio para atingir um fim parece poder deduzir-se que os estudantes 

procuram aprender e aprimorar os processos envolvidos na produção de escrita como forma de 

melhorar a qualidade do resultado final, e não como um fim em si mesmo (Figueiredo e Bonin, 

2006). 

No tópico “Falta de habilidade na escolha, recolha do material e tratamento de dados” 

(D8), 49,4% dos estudantes inquiridos concordaram e 16,1% concordaram plenamente que a 

falta de habilidade na escolha, recolha do material e tratamento de dados constituiu dificuldade 

na elaboração, escrita e defesa dos seus TFC. A este propósito Cardoso et al. (2010) reconhecem 

que num processo de recolha de dados importa ter presente quatro passos: 1 Como recolher? 2) 

Como operacionalizar? 3) Como tratar? 4) Como organizar? Para estas autoras, a estas etapas 

precede uma reflexão, essencial acerca do que se vai recolher, operacionalizar, tratar e 

organizar. A salientar o facto de haver também um grupo significativo de estudantes que 

revelaram discordar (28,7% discordaram e 5,7% que discordaram plenamente) que a falta de 

habilidade na escolha, recolha do material e tratamento de dados constituiu uma dificuldade na 

elaboração e escrita da tese.  

Outra questão igualmente considerada pertinente que se focou foi relativa à “Falta de 

acesso a fontes de dados disponibilizados pela internet como monografias, dissertações e teses 

nacionais publicadas” (D9). A esta questão os estudantes posicionaram-se da seguinte maneira: 

36,8% concordaram e 24,1% concordaram plenamente que as dificuldades e desafios na 

elaboração, escrita e defesa dos seus TFC tiveram na base de falta de acesso a fontes de dados 

disponibilizados pela internet como monografias, dissertações e teses nacionais publicadas. No 

entanto, 26,4% discordaram e 11,5% discordaram plenamente. A discrepância observada neste 

tópico parece permitir inferir que a maioria dos estudantes não tem acesso aos materiais 
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disponibilizados pela internet, facto que faz levantar a questão sobre se todos os estudantes 

estarão a ter as mesmas condições de igualdade.  

Finalmente, no que respeita ao tópico “Frustrações, medos e angústias vivenciados ao 

longo desse processo” (D10), 31,0% dos estudantes manifestaram estar de acordo e 24,1% 

concordaram plenamente. Constatou-se também que 26,4% dos estudantes discordaram e 

18,4% que discordaram plenamente quanto ao facto de frustrações, medos e angústias terem 

sido dificuldades, assim como os desafios passados durante a elaboração, escrita e defesa de 

seus TFC. 

i) Impacto do TFC na formação dos estudantes 

ii) No âmbito da dimensão relativa ao processo de elaboração, escrita e 

defesa de TFC foi considerada a categoria Impacto do TFC na formação dos estudantes. 

Quisemos compreender qual o impacto que os estudantes reconhecem e manifestam 

sobre o papel que o TFC desempenhou na sua formação. O conjunto de tópicos 

considerados foram, para efeitos de análise, catalogados com a letra E (E1, E2, E3, E4, 

E5, E, 6, E 7, E8). O Gráfico 13 explicita uma leitura global dos dados relativos a esta 

categoria. 

Gráfico 13 - Manifestações dos Estudantes sobre o impacto do TFC na formação 

 

Observando o Gráfico 13, relativamente ao tópico o TFC teve impacto na “Construção 

de competências na sua formação integral” (E1), os resultados apontam para um elevado grau 

de concordância (51,7% estudantes concordam e 34,5% concordam plenamente). Em 
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discordância situaram-se 9,2% dos estudantes e em discordância plena 4,6%. Pode-se notar que 

a maioria dos estudantes respondeu de forma concordante o que parece significar que os 

estudantes reconhecem que o TFC traz resultados positivos para a sua formação.  

Quanto ao item o TFC “Ajuda na consolidação dos conhecimentos científicos 

necessários ao exercício da profissão docente” (E2), os estudantes posicionaram-se da seguinte 

maneira: 44,8% concordam e 46,0% concordam plenamente e apenas 5,7% discordam e 3,4% 

discordam plenamente. Destes dados parece poder inferir-se que, sendo o TFC um recurso final 

no currículo de formação dos estudantes para obtenção do grau de licenciado, ele parece ser 

reconhecido pelos estudantes como importante, contribuindo para a consolidação de 

conhecimentos necessários para o exercício da docência. Em conformidade com estes 

resultados estão também os que se reportam ao tópico o TFC tem impacto “No desenvolvimento 

de competências de investigação” (E3), em que 62,1% dos estudantes concordam e 33,3% 

concordam plenamente. Apenas 3,4% de estudantes discordam plenamente e 1,1% discorda. 

Relativamente ao tópico o TFC causa o impacto de “Proporcionar o desenvolvimento 

de competências de sistematização de informação” (E4), os estudantes posicionam-se desta 

forma: 70,1% dos estudantes concordam e 21,8% concordam plenamente que o TFC como 

recurso final no currículo de formação dos estudantes para obtenção do grau de licenciado lhes 

proporcionou o desenvolvimento de competências de sistematização de informação. Quanto ao 

tópico o TFC “Permite aos estudantes/futuros professores desenvolver competências de 

carácter metodológico quer nas disciplinas como na investigação” (E5), o nível de 

concordância das respostas dos estudantes é elevado (56,3% concordam e 37,9% concordam 

plenamente). Apenas 5,7% dos estudantes discordou. Estes resultados parecem estar em linha 

com o pensamento de Alonso (2000, cit por Sá e Paixão, 2015) quando advogam a necessidade 

de dotar os indivíduos de competências, não apenas de carácter técnico, mas também, de 

carácter pessoal e relacional, que permitam a sua adaptação a um mundo complexo e de 

constante mudança. Segundo estes autores, estas competências essenciais para a vida, que 

possibilitem aos indivíduos compreender e participar na sociedade do conhecimento, 

mobilizando, através delas, o saber, o ser e o saber resolver os problemas com que o mundo 

atual em mudanças confronta constantemente, parecem ser importantes para estes estudantes.  

Os resultados do item “Promover as competências de análise reflexiva sobre os 

processos de formação como estudante/futuro professor” (E6), mostram que os estudantes se 

posicionaram da seguinte maneira: 52,9% concordam e 34,5% concordam plenamente. 

Somente 10,3% e 2,3% discordam e discordam plenamente. Por outro lado, 59,8% dos 

estudantes concordam e 32,2% concordam plenamente, que o TFC “Promove competências ao 
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nível da escrita científica” (E7). Olhando de forma articulada os resultados relativos aos tópicos 

E6 e E7, constrói-se a perceção de que os estudantes, na sua maioria, consideram que a 

elaboração do TFC lhes permite desenvolver competências de reflexão crítica sobre a profissão 

docente e competências de escrita científica. Por outro lado, reconhece-se a coerência entre 

estes resultados e os relativos ao tópico D1, relativo a “Dificuldades e problemas de escrita 

global”, em que maioritariamente os estudantes discordaram. 

Finalmente, 59,8% estudantes concordam e 43,7% concordam plenamente que o TFC 

como recurso final no currículo de formação teve o impacto de “Permitir ao estudante/futuro 

professor familiarizar-se e empenhar-se na sua formação e escrita do seu TFC” (E8). Apenas 

1,1% de discordou plenamente e 3,4% discordaram.  

4.1.3.2.4 A investigação na formação inicial dos estudantes/futuros professores 

À semelhança do procedimento que seguimos para a análise das anteriores dimensões, 

também nesta se procedeu à catalogação dos itens incluídos nesta dimensão com a letra F (F1, 

F2, F3, F4; F5, F6. O Gráfico 14 apresenta uma leitura global dos dados. 

Gráfico 14- investigação na formação inicial de estudantes/futuros professores 

 

Ao analisarmos as respostas dos inquiridos, constatamos que 32,2% dos estudantes 

concordam plenamente e 41,4% concordam e que para melhorar as competências investigativas 

dos estudantes na formação inicial de professores no ISCED de Cabinda, estes precisam 

“Envolver-se em projetos de investigação junto com os docentes do seu departamento” (F1). 
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Ainda assim, há 14,9% de estudantes que discordam e 11,5% que discordam plenamente. Estes 

dados estão em conformidade com os dados dos professores, analisados no ponto anterior deste 

capítulo, em que se constatou que 41,1% dos professores inquiridos discordaram e 30,4% 

discordaram plenamente que “Os estudantes/futuros professores integram os grupos de 

pesquisa dos orientadores/supervisores” (F8, Gráfico 7). Estes dados podem estar em 

consonância com a ideia de Cunha (2011) quando assinala que, “a relação ensino e pesquisa 

certamente está a merecer maiores cuidados e aprofundamento conceitual. Por isso, é certo 

que deve haver uma forte articulação entre ensinar/aprender e pesquisar” (ibidem: 450). 

No entanto, no tópico relativo à questão “Investigar não só para a vertente de trabalhos 

investigativos das disciplinas, mas também para a prática da pesquisa científica” (F2), estes 

mesmos estudantes já têm uma perceção diferente do item anterior: 50,6% dos estudantes 

concorda 43,7% concorda plenamente perfazendo um nível de concordância de 94,3%. Esta 

significativa percentagem de concordância leva-nos a inferir que os estudantes estão de acordo 

que a formação não deverá dissociar-se da investigação. Esta ideia pode ser confirmada com os 

resultados discordantes em que 3,4% discordaram e 2,3% discordaram plenamente.  

Analisando de forma articulada os tópicos “Investigar para a vertente extensão à 

comunidade escolar para descobrirem problemas que enfermam a educação no nosso país” 

(F3) e “Investigar para a melhoria da qualidade dos processos de aprendizagem na sala de 

aula e desenvolver as competências académicas” (F4) podem observar-se também elevados 

níveis de concordância, com 40,2% e 41,4%, respetivamente, de estudantes que concordam 

plenamente, e com igual resultado para o nível de concordância (50,6%). Em oposição, 

observam-se níveis de discordância baixos (com 3,4% e 5,7% (F3) e 5,7% e 2,3% (F4) de 

estudantes a discordarem e a discordarem plenamente, respetivamente). Estabelecendo uma 

relação com o posicionamento dos estudantes, observa-se também uma convergência dos dados 

em que 39,3% dos estudantes concordam plenamente e 55,4% concordam que “a investigação 

deve ser orientada para a vertente de extensão à comunidade” (F4, Gráfico 7). 

Quanto ao item referenciado por (F6), os inquiridos responderam da seguinte forma: 

50,6% concordaram e 37,9% concordaram plenamente que os estudantes devem “Ser 

estimulados a participar em eventos científicos para aumentar as competências investigativas 

e a retórica na apresentação” e 3,4% discordaram plenamente e 8,0% discordaram. 

Confrontando estes dados com os obtidos para o item (F3), em que 50,6% concordam 

plenamente e 40,2% concordam que se deve investigar para a vertente extensão à comunidade 

escolar, para descobrirem problemas que enfermam a educação no país, consta-se haver uma 
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coerência entre esses dados e os relativos ao item (F6), podendo ainda inferir-se que os 

estudantes valorizam de forma indubitável a componente de investigação na sua formação. 

Quisemos também compreender como os estudantes percecionam a possibilidade de se 

“Integrarem nas diferentes linhas/grupos de pesquisa dos orientadores/supervisores a partir 

do 3º ano curricular” (F5). Os resultados, em linha com os resultados dos professores, 

evidenciam que a maioria dos estudantes concordam com essa possibilidade (39,1% 

concordam e 28,7% concordam plenamente). Ainda assim 27,6% dos estudantes discordam e 

4,6% discordam plenamente.  

Olhando, em síntese, as perceções dos estudantes, no que respeita à componente da 

escrita do TFC, os dados tendem a mostrar que os estudantes não tiveram dificuldades na escrita 

global do relatório, ainda que revelem ter tido dificuldades no tópico Necessidade de instrução 

da escrita específica para a disciplina de língua portuguesa e na Organização das ideias. Uma 

das dificuldades manifestada tem a ver com a Falta de acesso a fontes de dados 

disponibilizados pela internet como monografias, dissertações e teses nacionais publicadas”, 

facto que levanta questões relacionadas com condições de igualdade para todos os estudantes 

de acesso aos recursos indispensáveis à realização do TFC. Concretamente em relação aos TFC, 

e seus impactos na formação para o exercício docente, na sua globalidade os dados apontam 

para um posicionamento positivo, reconhecendo os estudantes que ele contribui para a sua 

formação integral, ajudando na consolidação dos conhecimentos científicos necessários ao 

exercício da profissão docente”. Todavia reconhecem, em linha com os resultados dos 

professores, que precisam de ser estimulados para integrarem grupos de pesquisa junto com os 

docentes. 

4.1.3.2.5 Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática docente 

À semelhança do procedimento seguido nas anteriores dimensões, também aqui se 

procedeu à catalogação dos itens incluídos nesta dimensão, usando, neste caso, a letra G (G1, 

G2, G3, G4, G5, G6, G7). O Gráfico 15 apresenta uma leitura global dos dados. 
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Gráfico 15- Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática docente 

 

Ao analisarmos as respostas dos inquiridos, constatou-se que 46,0% dos inquiridos 

discordaram plenamente e 47,1% discordaram “Os estudantes/futuros professores têm 

contacto com a prática letiva desde o primeiro ano do curso” (G1). Somente 5,7% e 1,1% de 

estudantes concordaram e concordaram plenamente, respetivamente. A tendência de 

discordância dos dados convergência é bem indicativa de que no ISCED de Cabinda o começo 

da prática letiva não se realiza no primeiro ano do ingresso do estudante. Estes dados estão em 

conformidade com os dos professores, analisados no ponto anterior deste capítulo, ao observar-

se que 45,1% dos professores inquiridos discordaram e 21,6% discordaram plenamente que Os 

estudantes/futuros professores têm contacto com a prática letiva desde o primeiro ano do 

curso” (B1, Gráfico 3). 

No entanto, no tópico “Os estudantes/futuros professores têm contacto com a prática 

lectiva (estágio) apenas no último ano do curso”, (G2) estes mesmos estudantes demonstraram 

uma perceção contraditória. Observa-se que 35,6% dos estudantes concordaram, 34,5% 

concordaram plenamente perfazendo um nível de concordância de 70,1%. Esta percentagem 

maioritária de concordância, confrontada com a percentagem de discordância também 

maioritário ao tópico 1, leva-nos a inferir que estes estudantes têm plena consciência de que o 

contacto com a prática letiva acontece apenas no último ano do curso. Nesta ordem de ideias 
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poder-se-á ainda inferir que os estudantes que manifestaram discordância (23,0% discordaram 

e 6,9% discordaram plenamente, perfazendo um total de 29,9% e que manifestaram 

concordância no tópico 1) podem ter-se equivocado com o termo prática letiva, não a 

associando à ideia de estágio. Comparando os resultados deste tópico com os dos professores 

(Gráfico 3), constata-se uma certa divergência de opiniões uma vez que maioria dos professores 

manifestaram discordância: 21,6% discordaram plenamente e 37,3% a discordaram, 

perfazendo um total de 58,9%, o que pode querer significar que os professores reconhecem que 

os estudantes desta instituição têm contacto com a prática docente em outros anos do curso e 

não apenas no último ano do curso.  

Todavia, esta nossa interpretação não é corroborada pelos resultados do tópico “Os 

estudantes/futuros professores têm estágio durante o curso” (G3), em que se observa que 

47,1% dos estudantes discordaram plenamente e 33,3% discordaram, 12,6% concordaram e 

6,9% concordaram plenamente. Reconhecendo que o estágio constitui uma experiência pessoal 

e profissional enriquecedora da formação para o exercício da profissão docente dos 

estudantes/futuros professores desta Instituição, consideramos importante um maior 

investimento nesta dimensão sob pena de se estar a formar professores que não se sintam bem 

formados para essa tão nobre profissão.  

Relacionando esta nossa ideia com os dados relativos ao tópico “Os estudantes/futuros 

professores só têm observação de algumas aulas durante o curso” (G4), observa-se 44,8% a 

concordar e 21,8% a concordar plenamente, perfazendo um total de 66,6%. Este elevado nível 

de concordância, na sua relação com outros itens já analisados, leva-nos a inferir que existe 

uma debilidade na componente de prática da formação dos estudantes desta instituição, pese 

embora haver 21,8% e 11,5% de estudantes que concordaram e concordaram plenamente.  

No item “Os estudantes/futuros professores mantêm contacto somente com a prática 

pedagógica I e II e que é muito reduzida” (G5) regista-se uma heterogeneidade nas respostas 

destes estudantes quanto a este facto. Os dados obtidos mostram que 44,8% concordaram e 

21,8% concordaram plenamente e que 21,8% discordaram e 11,5% discordaram plenamente. 

Apesar dos 33,3% de discordância registada, os resultados de concordância denunciam aqui, 

de novo, uma certa debilidade de experiências de socialização com a profissão docente dos 

estudantes/futuros professores desta IES. Comparando estes dados com os dos professores 

relativamente esta categoria e item (Gráfico 3), observou-se uma grande ambivalência quando 

se constata que 35,3% de professores discordaram plenamente e 35,3% que discordaram. 

Quanto ao tópico “Os estudantes/futuros professores mostram-se seguros em relação à 

formação que obtêm para exercício futuro da profissão com a defesa TFC” (G6), 56,3% dos 
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estudantes concordaram e 19,5% concordaram plenamente; 17,2% discordaram e 6,9% 

discordam plenamente. Pese embora os resultados anteriores, os resultados relativos a este item 

(G6) parecem indiciar um grau de satisfação elevado dos estudantes, em relação à formação 

que obtiveram para o exercício de ser professor. Estes dados levam-nos a refletir sobre a 

conceção de formação construída a partir de “dentro da profissão” (Nóvoa, 2009), 

reconhecendo, como antes referimos a importância de se criarem mais tempo de contacto dos 

estudantes com situação do quotidiano escolar para realizarem uma socialização com a 

profissão mais consistente e articulada com as situações reais. 

Finalmente no tópico “A formação realizada no ISCED de Cabinda oferece um período 

de estágio no final do curso” (G7) observar-se uma certa dispersão das respostas, com 48,3% 

e 18,4%, respetivamente, de estudantes que discordaram e discordaram plenamente. Em 

oposição, observam-se níveis de concordância baixos (com 23,0% e 10,3% de estudantes a 

concordarem plenamente, respetivamente).  

Em síntese, globalmente os dados revelam uma tendência de concordância dos 

estudantes relativamente ao facto de apenas terem contacto com a prática letiva no último ano 

do curso, tendência que é também corroborada pelos dados relativos à escassez de observação 

de aulas durante o período de formação. Estes dados induzem para a importância desta IES 

investir na componente prática da formação potenciando mais a socialização dos estudantes 

futuros professores com a profissão. A salientar, no entanto, o facto de os estudantes, 

maioritariamente, se considerarem seguros face à formação que obtêm no ISCED de Cabinda 

e de reconhecerem que o TFC, e a sua defesa, é um processo que contribui para essa formação. 

4.2 Dados relativos ao ISCED de Huambo 

Tal como fizemos relativamente aos dados do ISCED de Cabinda, apresentam-se neste 

ponto os dados relativos ao ISCED de Huambo, relativos aos professores e aos estudantes. 

Inicia-se com uma caraterização sociodemográfica dos professores a que se segue a 

apresentação e análise dos dados obtidos através de inquérito por questionário. O ponto termina 

com uma síntese interpretativa da análise. 

4.2.1 Caracterização dos professores  

Para a caracterização dos professores tivemos em conta as mesmas variáveis 

consideradas para o ISCED de Cabinda: Idade, Género, Tempo de serviço no ISCED, Grau 

académico e Experiência em orientação dos TFC. A Tabela 3 sistematiza essa informação. 
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Tabela 3 – Caraterização sociodemográfica dos professores do ISCED de Huambo  

Variáveis % 

Faixa etária dos docentes de 20 a 30 anos 15,7% 

de 31 a 40 anos 31,4% 

de 41 a 50 anos 25,5% 

mais de 50 anos 27,5% 

Género dos participantes Masculino  78,4% 

Feminino  21,6% 

Tempo de serviço no 

ISCED-Huambo 

de 1 a 5 anos 43,1% 

de 6 a 10 anos 25,5% 

de 11 a 15 anos 13,7% 

de 16 a 20 anos 2,0% 

de 20 a 25 anos 5,9% 

mais de 25 anos 9,8% 

Grau académico dos 

docentes 

Doutor 19,6% 

Mestre 33,3% 

Licenciado 47,1% 

Experiência e 

Competências na 

orientação dos Trabalhos 

de Fim do Curso 

de 1 a 5 anos 41,2% 

de 6 a 10 anos 33,3% 

de 11 a 15 anos 11,8% 

de 16 a 20 anos 0,0% 

de 20 a 25 anos 3,9% 

mais de 25 anos 9,8% 

Como mostra a Tabela 3, os professores do ISCED do Huambo que participaram no 

estudo têm maioritariamente idades compreendidas entre 31 a 40 anos e uma percentagem 

significativa de professores com mais de 50 anos, e são predominantemente do sexo masculino. 

Relativamente ao tempo de serviço, a maior parte dos professores tem de 1 a 5 anos de serviço 

43,1%, havendo também um grupo significativo de professores com 6 a 10 anos de serviço 

25,5%. Quanto ao grau académico, 33,3% são mestres e 19,6% o grau de doutor finalmente 

com o grau de licenciado 47,1%. Confrontando estes dados com os do ISCED de Cabinda 

observa-se que no caso do Huambo os professores possuem, globalmente, menos qualificações 

académicas, uma vez que em Cabinda a maior parte dos professores possuem mestrado 60,7% 

e 37,5% têm o doutoramento.  
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Relativamente à experiência e competências na orientação de Trabalhos de Fim de 

Curso, a maior parte deles tem entre 1 a 5 anos de experiência (de 1 a 5 anos = 41,2%; de 6 a 

10 anos = 33,3% e de 11 a 15 anos = 11,8%). 

4.2.2 Respostas dos professores ao inquérito por questionário  

Seguindo a lógica de apresentação dos dados relativos ao ISCED de Cabinda, neste 

ponto apresentam-se os dados relativos ao ponto de vista dos professores do ISCED do 

Huambo, obtidos através do inquérito por questionário. O questionário foi respondido por 51 

professores, de um total de 67 inquéritos distribuídos. As respostas foram tratadas por uma 

estatística simples, com recurso ao programa SPSS, e os dados são apresentados por referência 

às cinco dimensões de análise identificadas: i) Modelo de formação inicial de professores; ii) 

Trabalho de Fim de Curso no currículo de Formação; iii) Competências e Perfil para a 

Orientação; iv) A investigação na formação; v) Relação entre a universidade e a sociedade.   

4.2.2.1 Modelo de formação inicial de professores 

Nesta dimensão, à semelhança do ISCED de Cabinda, as respostas foram organizadas 

em três grandes categorias: i) Características que devem orientar o modelo de formação inicial 

de professores; ii) Características do modelo de formação seguido no ISCED; e iii) 

Socialização dos estudantes, futuros professores, com a prática docente. Cada uma dessas 

categorias integrou vários tópicos.  

Para efeitos de análise, estes tópicos foram catalogados com a letra A, para o caso dos 

tópicos relativos às duas primeiras categorias e com a letra B, para os tópicos incluídos na 

terceira categoria (ver quadro 1). 

i) Características que devem orientar o modelo de formação inicial de 

professores  

Para uma compreensão global dos dados relativos a esta categoria, estes foram 

sistematizados no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 - Caraterísticas que devem orientar o modelo de formação inicial de 

professores - ISCED do Huambo 

 

Analisando o Gráfico 16 verifica-se que a maioria dos professores assume um 

posicionamento de concordância: 23,5% concordam e 74,5% concordam plenamente que “O 

modelo de formação precisa de estar organizada de modo a responder aos quatro pilares da 

Educação para o Século XXI” (A1), e apenas 2,0% discordam. Estes resultados estão em 

convergência com os dos professores do ISCED de Cabinda (73,2% concordam plenamente e 

26,8% concordam). Também na mesma direção de concordância se situam os dados 

respeitantes ao “Modelo de formação deve potenciar a capacidade para refletir os problemas 

sociais e educacionais do país” (A2): 64,7% dos professores concordam plenamente (66,1% 

no caso do ISCED de Cabinda); e 31,4% concordam (33,9% no caso do ISCED de Cabinda). 

Esta convergência entre os dados é, em si, muito indicativa de que parece haver reconhecimento 

por parte dos professores de ambas as IES de que a formação que é ministrada precisa de se 

ressignificar nos seus fundamentos educacionais e curriculares. 

Pode, igualmente, observar-se que, dos professores do ISCED do Huambo inquiridos, 

62,7% concordam plenamente, 35,3% concordam e 2,0% discordam que “Os planos 

curriculares dos diferentes cursos de formação inicial devem integrar disciplinas que se 

adequam à questão dos perfis de saída” (A3). Novamente aqui se verifica consonância com os 

resultados do ISCED de Cabinda (62,5% dos professores concordam plenamente e 37,5% 

concordam). 
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A definição dos perfis de entrada e de saída nos cursos de formação inicial de 

professores é uma necessidade e forma de organização das formações nas instituições de 

formação de professores. Se o ensino superior deve ministrar cursos de graduação e de pós-

graduação em harmonia com as necessidades específicas de desenvolvimento do país, com os 

planos de desenvolvimento provinciais e das instituições do ensino superior, sempre em 

articulação com os demais subsistemas de ensino que integram o subsistema de educação e 

ensino, então é pertinente que haja esta definição de perfis. Esta ideia é reforçada pelo que foi 

aprovado recentemente no Decreto Presidencial sobre o Programa Nacional de Formação e 

Gestão do Pessoal Docente (Decreto Presidencial n.º 205/18 de 3 de setembro), no qual, no 

ponto A.1.12, é referido como importante:  

“Definir perfis de qualificação profissional para a docência na educação Pré-

Escolar, no Ensino Primário e em disciplina do Ensino Secundário (I e II), bem como 

para a docência como formador de professores no Ensino Secundário Pedagógico e 

no Ensino Superior Pedagógico, identificando, em cada caso, os conhecimentos, 

competências e atitudes cuja aquisição os respetivos cursos de formação devem 

proporcionar”. 

Por outro lado, e em articulação com a leitura que fizemos relativamente ao ISCED de 

Cabinda, a consideração de que os cursos devem integrar disciplinas que se adequam à questão 

dos “perfis de saída” parece sugerir a necessidade de aqueles ampliarem as componentes 

curriculares que os estruturam. Nesta argumentação estamos de novo a ter em consideração as 

recentes recomendações produzidas no Decreto Presidencial nº 205/18 de 3 de setembro, no 

qual é expresso a importância de se: “Efetuar as adaptações necessárias na estrutura 

curricular, nos planos de estudo e nos programas dos cursos, organizados segundo o modelo 

integrado ou sequencial, para melhor os focalizar na aquisição dos conhecimentos, 

competências e atitudes identificadas nos perfis de qualificação profissional”. 

Retomando os dados do Gráfico 16, no tocante ao tópico “O modelo de formação deve 

promover o desenvolvimento de competências pedagógicas e científicas” (A4): 68,6% dos 

professores concordam plenamente; 29,4% concordam; e 2,0% discordam. Também, neste 

caso, se identifica grande convergência com os dados relativos aos professores do ISCED de 

Cabinda, facto que reforça a ideia, já referida, de que os professores destas duas IES parecem 

reconhecer que a formação inicial de professores precisa de incorporar as componentes 

científica e técnico-pedagógica previstas no artigo 15º da Lei 109/11. Esta leitura sobre a 

formação aparenta estar também plasmada nas respostas dos professores à questão “Os planos 

curriculares devem oferecer disciplinas optativas” (A5), com 58,8% de professores a 
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concordarem e 29,4% a concordarem plenamente. Ainda assim, o facto de haver 11,8% de 

professores que discordaram parece ser um dado significativo se tivermos em conta o elevado 

nível de concordância atribuído por estes professores ao tópico “Os planos curriculares dos 

diferentes cursos de formação inicial devem integrar disciplinas que se adequam à questão dos 

perfis de saída” (D3). 

No que se refere ao tópico “O modelo de formação deve proporcionar aos 

estudantes/futuros professores o contacto com atividades de iniciação à investigação 

científica” (A6), 56,9% dos professores inquiridos concordam plenamente, 41,2% concordam 

e 2,0% discordam. Estes dados demonstram, em linha com os resultados do ISCED de Cabinda, 

que também estes professores compreendem a importância das atividades de iniciação à 

investigação científica na formação inicial de professores, em acordo com um dos objetivos 

gerais do Ensino Superior de promover a investigação, a divulgação e aplicação dos seus 

resultados para o enriquecimento da ciência e o desenvolvimento multidimensional do país. 

Finalmente sobre o item “O modelo de formação prevê a participação dos 

estudantes/futuros professores em atividades de extensão à comunidade” (D7), 58,8% dos 

professores concordam, 39,2% concordam plenamente e 2,0% discordam. Estes dados 

demonstram que os professores do ISCED do Huambo, em analogia com os professores do 

ISCED de Cabinda, entendem que a universidade tem a missão de promover a extensão 

universitária, através de ações que contribuam para o desenvolvimento da própria instituição e 

da comunidade em que está inserida. Em nossa perspetiva, a aplicação séria deste objetivo tem 

como efeito o estímulo do interesse dos estudantes no conhecimento de assuntos que podem 

ajudar a melhorar os outros sistemas de ensino, ao mesmo tempo que permitirá desenvolver 

neles uma maior consciência e responsabilidade social.  

Em síntese, a análise dos dados relativos a esta categoria aponta para um alto nível de 

concordância em todos os tópicos que parece denunciar um posicionamento coerente destes 

professores relativamente às características que devem orientar o modelo de formação inicial 

de professores no ISCED do Huambo. Em conformidade com a tendência dos dados do ISCED 

de Cabinda, parece ficar evidente que os professores reconhecem que a formação oferecida pelo 

ISCED do Huambo precisa de ser reforçada na sua dimensão pedagógica e de investigação, na 

ampliação da oferta curricular e na promoção de competências que contribuam para refletir 

os/sobre problemas sociais do país. 

ii) Características do modelo de formação seguido no ISCED 

Os dados relativos a esta categoria foram ordenados no Gráfico 17. 
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Gráfico 17- Características do modelo de formação inicial de professores seguido no 

ISCED do Huambo 

 

Uma leitura do Gráfico 17 permite observar que os professores, na sua maioria, 

concordam (62,7% concordam plenamente e 35,3% concordam) que “O modelo de formação 

seguido no ISCED do Huambo “integra componentes teóricas e práticas” (A8), sendo que 

2,0% discordam, posição que é muito próxima da dos professores do ISCED de Cabinda 

(57,1% concordam plenamente e 42,9% concordam). Este similar posicionamento parece 

informar que uns e outros professores percebem a necessidade de o modelo de formação 

integrar os componentes quer teóricas, quer práticas, no reconhecimento, talvez, de que a 

socialização com a profissão requer uma aplicação, na prática, dos conhecimentos adquiridos 

através da teoria. 

Todavia, o elevado nível de concordância (47,1% concordam e 39,2% concordam 

plenamente) observado para o tópico “O modelo de formação dos diferentes cursos estrutura-

se num tronco comum e apresenta-se como um modelo generalista” (A9), aponta, em 

conformidade com os dados dos professores do ISCED de Cabinda, para a ideia de que o 

modelo de formação seguido no ISCED do Huambo tem um menor pendor da componente 

prática. Esta nossa inferência é, no entanto, refutada por 9,8% dos professores que discordaram 

e 3,9% que discordaram plenamente. Esta posição de discordância é, todavia, maior no caso de 

Cabinda em que 1,8% dos professores discordam e 7,1% discordam plenamente com a ideia 

de que a formação se estrutura num modelo generalista.  
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Sobre o tópico “O modelo de formação integra atividades de observação pedagógica 

para os estudantes/futuros professores” (A10): 52,9% dos professores concordam; 43,1% 

concordam plenamente; e 2,0% discordam. Verifica-se uma certa convergência quando se 

relacionam estes dados com o tópico “O modelo de formação dispõe de um período de estágio 

curricular nas escolas cooperantes para os estudantes/futuros professores (A11), em que 

47,1% concordam, 49,0% concordam plenamente e 2,0% discordam. 

A coerência identificada entre estes dois tópicos, se, por um lado, parece contraditar as 

considerações por nós, antes, aduzidas quanto ao menor pendor da componente prática no 

modelo de formação seguido no ISCED do Huambo, por outro, parece indiciar, à semelhança 

das apreciações feitas para o caso do ISCED de Cabinda, que o modelo de formação seguido 

naquela Instituição contempla uma formação pedagógica sólida. Porém, confrontando esta 

leitura com dados da categoria anterior em que 68,6% concordam plenamente e 29,4% 

concordam que “O modelo de formação deve promover o desenvolvimento de competências 

pedagógicas e científicas” (A4), parece inferir-se haver uma certa contradição uma vez que 

este elevado nível de concordância aparenta enclausurar um entendimento de que o atual 

modelo não responde cabalmente a este domínio.  

Referente ao tópico “O modelo de formação oferece e garante aos estudantes/futuros 

professores acesso a recursos materiais didáticos e pedagógicos (bibliotecas, internet…) que 

favorecem a aprendizagem de qualidade” (A12), observamos que 39,2% dos professores 

concordam e 47,1% concordam plenamente.  No entanto, uma percentagem significativa dos 

professores (11,8%) discordou que o modelo de formação no ISCED do Huambo ofereça tais 

condições e 2,0% demonstraram também um posicionamento de discordância plena sobre o 

assunto.  

Sintetizando, a análise permitiu compreender que os professores do ISCED do Huambo 

se posicionaram muito favoravelmente em relação aos diferentes itens desta categoria. Ainda 

assim, constatou-se, para todos os aspetos, valores de discordância que precisam ser tidos em 

consideração. Observou-se, ainda, uma certa ambivalência entre os dados desta categoria e o 

da categoria anterior, nomeadamente quanto à componente pedagógica na sua relação com a 

natureza generalista do curso. Tal como se observou para o caso do ISCED de Cabinda, também 

no ISCED do Huambo os dados evidenciam uma certa ambivalência quanto às caraterísticas 

que os professores consideram que devem orientar o modelo de formação inicial de professores 

e caraterísticas reais do modelo de formação seguido na Instituição. 

iii) Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática docente  
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A análise dos dados relativos ao processo de socialização dos estudantes com a prática 

docente foi estruturada com base no Gráfico 18. 

Gráfio 18 - Socialização dos estudantes/futuros com a prática docente - ISCED do 

Huambo 

 

Uma primeira leitura do Gráfico 18 mostra que são mais os professores do ISCED do 

Huambo que discordam (21,6% discordam plenamente e 45,1% discordam) do que os que 

concordam (21,6% concordam e 11,8% concordam plenamente) que “Os estudantes/futuros 

professores têm contacto com a prática letiva (estágio) desde o primeiro ano do curso” (B1). 

Verifica-se coerência entre estes dados e os relativos ao tópico “Os estudantes/futuros 

professores têm contacto com a prática letiva apenas no último ano do curso” (B2), em que 

21,6% dos professores discordam plenamente e 37,3% discordam e 27,5% concordam e 

13,7% concordam plenamente. Pode, ainda, verificar-se coerência entre estes últimos dados e 

os  respeitantes ao tópico “Os estudantes /futuros professores não têm contacto com a prática 

letiva (estágio) durante o curso” (B3), em que 47,1% discordam plenamente e 23,5% 

discordam e 17,6% e concordam e 5,9%  concordam plenamente e ao tópico “Os 

estudantes/futuros professores só têm observação de algumas aulas durante o curso” (B4), com 

35,3% dos professores a discordarem plenamente e 35,5% a discordarem e 21,6% a 

concordarem e 7,8% a concordarem plenamente.  

O contacto dos estudantes/futuros professores com a prática letiva e com a observação 

de aulas parece configurar, à semelhança do que acontece com o ISCED de Cabinda, um 

componente da formação relativamente ao qual os professores revelam um posicionamento não 
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consensualizado, o que, em si, pode também significar uma fragilidade da formação no que toca 

à preparação pedagógica dos futuros professores. Corroboram esta ilação os dados concernentes 

à questão “Os estudantes/futuros professores mantêm contacto somente com a prática 

pedagógica I e II” (B5), pois 9,8% dos professores discordam plenamente e 33,3% discordam, 

enquanto 35,5% concordam e 19,6% concordam plenamente. Confrontando todos estes 

resultados com os que reportam ao tópico “Os estudantes/futuros professores mostram-se 

seguros na relação da formação com o exercício futuro da profissão docente” (B6) é 

surpreendente observar que os  professores inquiridos maioritariamente concordam 64,7% 

concordam e concordam plenamente 19,6%, sendo que 5,9% discordam plenamente e 9,8% 

discordam com o enunciado, facto que, de novo, parece remeter para uma certa ambiguidade 

nas leituras dos professores inquiridos quanto ao modelo de formação do ISCED do Huambo. 

4.2.2.2 Trabalho de Fim de Curso no currículo de Formação 

Esta dimensão foi elaborada com a finalidade de obtermos o ponto de vista de 

professores que outrora foram orientadores de TFC e que hoje desempenham o papel de 

supervisores de estágios curriculares, uma vez que, como já foi atrás mencionado, o ISCED de 

Huambo passou a adotar o estágio em vez do TFC como recurso de conclusão da formação de 

licenciatura dos estudantes. À semelhança do procedimento seguido para as outras dimensões 

também aqui, para efeito de análise, se catalogaram os tópicos nela incluídos com a letra C 

(C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7 e C8). As respostas dos professores foram sistematizadas no 

Gráfico 19. 
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Gráfico 19- Perceções dos professores sobre TFC no currículo de formação inicial dos 

professores do ISCED do Huambo 

 

As respostas ao tópico o TFC “Precisa promover a formação integral dos estudantes 

futuros professores” (C1), distribuíram-se da seguinte maneira: 54,9% de professores 

concordaram plenamente, 43,1% professores concordaram e apenas 2,0% discordaram.  

Relativamente ao item o TFC “Deve consolidar os conhecimentos científicos 

necessários ao exercício da profissão docente” (C2): 66,7% professores concordaram 

plenamente, 27,5% concordam e 5,9% discordaram. O nível de concordância parece indiciar 

uma certa consciência e maturidade profissional por parte destes professores quanto à 

importância de o TFC dever permitir consolidar conhecimentos científicos de suporte ao 

exercício da profissão docente. Essa maturidade profissional é consentânea com os dados 

relativos à experiência dos professores e competências para orientação de TFC, indicada na 

Tabela 3, em que a maior parte dos professores tem entre 1 a 5 anos de experiência.  

No caso em que procurámos compreender em que medida o TFC “Deve possibilitar o 

desenvolvimento de competências de investigação” (C3), 68,6% dos professores concordaram 

plenamente, 29,4% concordam e apenas 2,0% revelaram discordar. À semelhança dos 

resultados dos professores do ISCED de Cabinda, também os professores desta IES parecem 

ter consciência de que o TFC não está a potenciar o desenvolvimento de competências de 

investigação.   
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O posicionamento dos professores quanto ao item “O TFC deve proporcionar o 

desenvolvimento de competências de sistematização de informação” (C4) é também de elevada 

concordância, com 54,9% a concordarem plenamente e 41,2% a concordarem e apenas 3,9% 

a discordarem. 

Relativamente ao item “O TFC deve permitir aos estudantes/futuros professores, 

desenvolver competências de carácter metodológico (C5), a tendência é igualmente de 

concordância constatando-se que 64,7% de professores concordam plenamente e 31,4% 

concordaram e 3,9% discordaram. 

Tal como referimos na análise do ISCED de Cabinda, também aqui se observa um nível 

elevado de concordância nos itens C3, C4 e C5 o que, analogamente, parece pressupor um 

entendimento destes professores de que o TFC não está a contribuir para o desenvolvimento 

competências de investigação e de sistematização da informação, bem como competências 

metodológicas.   

No que respeita ao item “O TFC deve promover competências de reflexão sobre os 

processos de formação dos estudantes futuros/professores” (C6), 43,1% professores 

concordaram plenamente, 49,0% concordaram e 7,8% discordaram. Observa-se, neste caso, 

uma distribuição mais equitativa dos dados por relação com os resultados a este item no ISCED 

de Cabinda (30,4% dos professores concordam e 60,7% concordam plenamente). 

Esta observação é fortalecida pelos resultados do tópico “O TFC necessita promover 

competências ao nível da escrita científica” (C7), no qual 64,7% de professores revelaram 

concordar plenamente, 33,3% concordaram e apenas 2,0% discordaram. No último tópico 

desta dimensão “O TFC deve permitir aos estudantes futuros/professores familiarizar-se e 

empenhar-se na sua formação” (C8) verifica-se, igualmente, um elevado grau de concordância, 

com 62,7% professores a concordarem plenamente e 33,3% a concordar e apenas 2,0% a 

discordarem.  

Numa leitura síntese, os dados desta Instituição não se distanciam muito dos 

encontrados no ISCED de Cabinda no que concerne ao TFC, indiciando que este não parece ser 

reconhecido como um dispositivo que contribua para uma formação consistente dos estudantes. 

Talvez por essa razão o ISCED do Huambo, desde 2011, tenha substituído o TFC por estágio, 

como forma de finalização da formação dos estudantes/futuros professores. Corroboram esta 

inferência as declarações do ex-diretor do ISCED deste ISCED, Miranda Lopes Miguel sobre 

essa opção:  
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“O Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) do Huambo vai, a partir 

deste ano, implementar estágios pós-curriculares para os estudantes finalistas para 

que estejam melhor preparados para enfrentar o mercado de emprego e 

desempenharem com excelência a profissão de professorado” (Jornal Angop, 19 de 

abril de 2011). 

4.2.2.3 Competências e Perfil para a Orientação 

Nesta dimensão, e em coerência com os dados do ISCED de Cabinda, consideraram-se 

duas categorias de análise: i) competências académicas e investigativas; e ii) competências 

interpessoais e comunicativas.  

i) Competências académicas e investigativas 

Seguindo a mesma lógica, catalogamos os tópicos que integram esta categoria com a 

letra D (D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10 e D11). As respostas dos professores 

foram sistematizadas no Gráfico 20. 

Gráfico 20- Perceção dos professores sobre competências académicas e investigativas – 

ISCED do Huambo 
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concordância (60,8% professores concordaram plenamente e 33,3% concordaram). Apenas 

5,9% discordam. Estes dados são convergentes com os do ISCED de Cabinda (71,4% dos 

professores concordam plenamente e 25,0% concordam) e parecem ser indicativos de um 

grande reconhecimento dos professores destas IES, no que concerne aos requisitos de os 

professores deverem ter competências científicas para orientar TFC e supervisionar Relatórios 

de Estágios. 

Na mesma linha de convergência, observou-se que 62,7% de professores concordaram 

plenamente, 35,3% concordaram que a “Capacidade para apresentar conhecimentos 

transversais à área científica que investiga e uma visão alargada sobre o processo de fazer 

investigação” (D2) é essencial no processo de supervisão dos estudantes/futuros professores. 

Apenas 2,0% discordaram. Confrontando estes dados com os relativos à experiência em 

orientação, eles podem ser justificados pelo facto de a maioria dos professores 41,2% terem de 

1 a 5 anos de experiência (Tabela 3). Também este mesmo fator pode justificar o elevado grau 

de concordância relativamente à “Capacidade para dar novos inputs à investigação” (D3), em 

que 60,8% dos professores concordaram plenamente, 37,3% concordaram, e somente 2,0% 

professor discordaram. 

Na mesma direção situam-se os dados relativos ao item “Capacidade para demonstrar 

criatividade e inovação nas suas atividades” (D4), cuja tendência é também de concordância 

elevada (70,6%, concordaram plenamente e 23,5% concordaram). Apenas 5,9% dos 

professores discordaram. À semelhança do que referimos relativamente aos professores do 

ISCED de Cabinda, também neste caso consideramos que este posicionamento dos professores 

parece traduzir o reconhecimento de que, enquanto orientadores, precisam fazer uso da sua 

criatividade para estimular os alunos nas atividades de pesquisa. 

Outra competência valorizada pelos professores foi a “Capacidade para estimular um 

processo de investigação reflexivo e dialógico” (D5), com 64,7% de professores a 

concordarem plenamente e 33,3% a concordarem. Somente 2,0% de professores discordaram. 

Este elevado grau de concordância parece significar que os professores do ISCED do Huambo 

reconhecem a importância de estimular nos seus alunos a capacidade de refletir sobre o processo 

de investigação que desenvolvem, ao mesmo tempo que parecem reconhecer o diálogo como 

estratégia promotora da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.  Parece, ainda, 

poder inferir-se terem o entendimento de que as inovações não se fazem por decreto, antes 

requerem, como sublinha Alarcão (2001: 2) um espírito de pesquisa próprio de quem sabe e 

quer investigar e contribuir para o conhecimento sobre a educação. Não deixa de ser estranho 

observar estes níveis de concordância numa instituição em que a opção é maioritariamente a de 
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realização de um estágio curricular para a finalização do curso, como chama a atenção Lussinga 

(2016) ao afirmar que “O estágio curricular é requisito obrigatório na formação inicial de 

professores, sendo concebida como disciplina que prevê um necessário acompanhamento e o 

cumprimento de uma carga horária adequada às necessidades formativas dos estudantes” 

(ibidem: 104). 

Igualmente, no que respeita à “Competência para promover debates científicos” (D6), 

os resultados apontam para níveis de concordância elevados (62,7% concordam plenamente e 

35,3% concordam). Somente 2,0% discordaram. Estamos, de novo, perante resultados 

convergentes com os do ISCED de Cabinda e que evidencia que os professores desta instituição 

parecem reconhecer que esta não tem sido uma competência valorizada na formação dos 

estudantes/futuros professores. 

Outra competência em que se observaram elevados graus de concordância foi a 

“Capacidade de envolver os estudantes em atividades de pesquisa” (D7), com 54,9% a 

concordarem plenamente e 39,2% a concordarem. Apenas 5,9% discordaram. 

Os resultados evidenciam também que os professores reconheceram que para o 

exercício de orientação dos TFC o professor orientador precisa ter “Rigor e exigência 

intelectuais” (D8), uma competência importante para desenvolver no estudante tanto no foro 

académico/pedagógico como investigativo. Assim na perceção desses professores, 62,7% 

concordaram plenamente e 33,3% concordaram. Apenas 4,0% discordaram. Estes dados 

convergem com o tópico (D6), o que parece significar que a competência para promover 

debates científicos é percecionada como tão importante quanto o rigor e exigência intelectuais.  

A tendência de concordância observa-se também nos resultados relativos à “Capacidade 

para estimular a autonomia do estudante” (D9), em que 58,8% dos professores concordaram 

plenamente e 39,2%, concordaram. Apenas 2,0% discordaram.  

A variável “Tempo e capacidade de (o) gerir” (D10) foi também reconhecida como 

muito importante pelos professores do ISCED do Huambo, com 47,1% a concordaram 

plenamente e 49,0% a concordarem. Apenas 3,9% de professores discordaram. Na mesma 

direção situam-se os resultados relativos à “Capacidade de organização” (D11). Neste caso, 

58,8% dos professores concordaram plenamente e 37,3% concordaram e apenas 3,9% 

discordaram. 

Em síntese, no que toca às competências académicas e investigativas do perfil para 

orientação dos TFC, os resultados do ISCED do Huambo são consentâneos com os do ISCED 
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de Cabinda, pese embora, como se referiu, desde 2011 o estágio seja a principal opção para a 

finalização do curso.  

ii)  Competências Interpessoais e Comunicativas 

Neste estudo foram também consideradas competências interpessoais e comunicativas 

reconhecendo-se serem importantes para o exercício da função de orientação/supervisão dos 

TFC. Para efeitos de análise, os tópicos incluídos nesta categoria foram catalogados com a letra 

E (E1; E2; E3; E4; E5; E6; E7; E8; E9; E10; D11; E12; E13 e E14). O Gráfico 21 apresenta 

uma leitura global dos resultados relativos a esta categoria. 

Gráfico 21- Perceção dos professores sobre competências interpessoais e comunicativas 

 

Analisando os dados do Gráfico 21, observa-se que 41,2% dos professores concorda 

plenamente e 51,0% concordam que, no exercício do processo de orientação, o professor 

orientador precisa agregar “Competências para organizar e dinamizar reuniões (E1). Neste 

caso, 7,9% de professores discordam.  

Na mesma linha de pensamento os professores do ISCED do Huambo reconhecem ser 

necessário que os professores orientadores tenham “Competências para promover sinergias e 

dinâmicas de grupo” (E2). Assim, 33,3% dos professores concordaram plenamente e 62,7% 

concordaram que é necessária essa sinergia, contrapondo com apenas 4,0% de professores que 

discordaram. 
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Relativamente à “Capacidade para estabelecer novos contactos” (E3), 37,3% dos 

professores concordaram plenamente e 54,9% concordaram e 7,9% discordaram. À 

semelhança dos professores do ISCED de Cabinda, também estes professores parecem 

reconhecer a necessidade de criarem sinergias internas e de desenvolverem novos contactos 

com investigadores e instituições externos/as.   

Os resultados relativos ao item “Capacidade de ouvir os diferentes pontos de vista” 

(E4) situam-se entre 51,0% de professores que concordaram plenamente e 45,1% que 

concordaram, com apenas 3,9% que discordaram. Estes dados são convergentes com os 

relativos à “Capacidade de trabalho em equipa” (E5), onde 56,9% de professores concordaram 

plenamente e 41,2% concordaram, e apenas 2,0% discordaram. 

No que tange a “Competência de liderança” (E6), 45,1% de professores concordam 

plenamente, 47,1% concordam e 7,9% discordam. Em alinhamento estão também os resultados 

relativos ao tópico “Capacidade de ser flexível” (E7) no qual se constata que 45,1% dos 

professores concordaram plenamente, 51% concordaram e 4,0% discordaram. O elevado grau 

de concordância neste item parece revelar reflexão sobre a possibilidade de flexibilizarem o 

processo de orientação o que, à partida, não colidirá com a elevada concordância revelada no 

item sobre “Competência de liderança” (E6). 

É nesta conformidade que se situam também os dados relativos à “Capacidade de 

estimular os estudantes a exporem-se perante outros (para seniores e juniores) (E8), em que 

45,1% concordaram plenamente, 51,0% concordaram e 7,8% discordaram. Com esta 

competência pode relacionar-se a “Capacidade de gerir emoções” (E11) em que observamos 

que 54,9% de professores concordaram e 37,3% concordaram plenamente e 7,9% 

discordaram. 

Também relativamente às competências “Abertura” (E9), “Esforço” (E10), “Disciplina 

pessoal” (E12), “Tolerância” (E13), “Honestidade” (E14), enquanto competências a serem 

associadas no exercício de orientação dos TFC ou na supervisão dos estágios curriculares, se 

observaram elevados níveis de concordância, respetivamente de: 37,3% de professores 

concordaram plenamente e 60,8% concordaram; 47,1% concordaram plenamente e 40,9% 

concordaram; 54,9% concordaram plenamente e 43,1% concordaram; 45,1% concordaram 

plenamente e 51,0% concordaram; e 60,8% concordaram plenamente e 37,3% concordaram. 

Em síntese, os resultados a esta categoria revelam elevado reconhecimento por parte dos 

professores do ISCED do Huambo relativamente à importância de competências de natureza 

interpessoal e comunicativas nos processos, quer de orientação e supervisão do TFC, quer de 
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acompanhamento do estágio curricular de fim de curso, que teve início no ano de 2011, nesta 

IES. Como refere Lussinga (2016), “O Instituo Superior de Ciências da Educação (ISCED) do 

Huambo vai, a partir deste ano, (2011) implementar estágios pós-curriculares para os estudantes 

finalistas para que estejam melhor preparados para enfrentar o mercado de emprego e 

desempenharem com excelência a profissão de professorado” (ibidem: 105). 

4.2.2.4 A Investigação na Formação Inicial de Professores no ISCED  

À semelhança dos dados apresentados para o ISCED de Cabinda, também neste caso 

foram analisados dados relativos a dimensão à perceção dos professores do ISCED do Huambo 

quanto à investigação na formação inicial de professores. 

 Os tópicos incluídos nesta categoria foram catalogados com a letra F (F1; F2; F3; F4; 

F5; F6; F7; F8; F9; F10; F11; 12; F13 e F14).  Os dados relativos a esta dimensão foram 

sistematizados no Gráfico 22. 

Esta parte do trabalho trata dos dados relativos à investigação na formação inicial no 

ISCED do Huambo. 

Gráfico 22 - Perceções dos professores sobre a investigação na formação inicial dos 

professores do ISCED do Huambo 

 

Verifica-se que 60,8% dos professores concordam plenamente e 33,3% concordam que 

na formação inicial de professores no ISCED do Huambo se “Deve desenvolver projetos de 

investigação na instituição” (F1), sendo que 2,0% discordam plenamente e 3,9% discordam, 
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posição que é mais distanciada da dos professores do ISCED de Cabinda (48,2% concordam 

plenamente e 46,4% concordam). Esta diferença de posicionamento não é, todavia, muito 

significativa. Significativa parece ser a necessidade de que uma e outra instituição invistam 

mais na realização de projetos. Esta leitura é corroborada pelos resultados relativos ao item 

“Deve-se realizar a investigação em articulação com o plano curricular dos cursos de 

formação inicial de professores” (F2) em que 49,0% concordam plenamente, 47,1% 

concordam e 4,0% discordam. Estes dados parecem evidenciar, tal como no ISCED de 

Cabinda, uma consciência clara dos professores sobre a fragilidade da investigação na formação 

inicial nesta IES, e a necessidade de ela se desenvolver em articulação com o plano curricular 

dos cursos. 

No que toca o tópico “A investigação não deve ser orientada só para a vertente de 

ensino” (F3), 56,9% concordaram e 33,3% concordaram plenamente e 9,8% discordam. Estes 

dados situam-se em proximidade com os do ISCED de Cabinda, ainda que com pequenas 

diferenças (57,1% concordaram e 35,7% concordaram plenamente). 

Quanto ao item “A investigação deve ser orientada para a vertente de extensão à 

comunidade” (F4) constata-se que 39,2% dos professores concordaram plenamente 49,0% 

concordaram e 11,8% discordaram que a investigação seja orientada para a vertente de extensão 

à comunidade. Confrontando os resultados do item F3 com o item F4, pese embora eles 

parecem evidenciar alguma contradição, parecem também dar conta de uma visão da 

Universidade como instituição aberta à comunidade e com responsabilidade social. 

Por outro lado, considerando os resultados relativos ao tópico “A investigação não deve 

ser orientada só para a melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem na sala 

de aulas” (F5) em que 47,1% concordaram plenamente e 39,2% concordaram, 5,9% 

discordaram plenamente e 7,8% discordaram, observa-se uma certa  convergência com os 

dados relativos ao tópico “A investigação não deve ser orientada só para a vertente de ensino” 

(F3) - em que 56,9% concordaram e 33,3% concordaram plenamente e 9,8% discordaram. 

Esta aparente contradição pode ter a ver com os papéis que hoje são solicitados à Universidade 

e que lhe atribuem uma importância cada vez maior na investigação, reconhecendo ser este um 

meio de melhoria dos processos de ensino aprendizagem. Como sublinha, no entanto, Alarcão 

(2001) importa ter presente “que as inovações não se fazem por decreto, requerem dos 

professores um espírito de pesquisa próprio de quem sabe e quer investigar e contribuir para 

o conhecimento sobre a educação” (ibidem: 2). 

Estamos, pois, de acordo com a visão de que a investigação não deve ser orientada só 

para a melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem na sala de aulas, pois, sem 
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a investigação os professores tornam-se meros consumidores de currículos previamente pré-

definidos (Leite, 2002), havendo dificilmente melhoria e qualidade nos processos de ensino e 

de aprendizagem e do que se espera para a educação para o Séc. XXI. 

Mas, se, por um lado, ressalta a ideia de que a investigação não deve ser orientada só 

para a melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem na sala de aulas (F5), por 

outro, a maioria dos professores do ISCED do Huambo concordam (54,9%) e concordam 

plenamente (37,3%) que “Devem existir diferentes linhas/grupos de pesquisa e estarem em 

plena ação” (F6). Ainda assim 7,8% professores discordaram. Apesar da elevada 

concordância, parece existir um ceticismo nos professores no que se refere à investigação nesta 

instituição, pois no tópico “Todos os professores do ISCED do Huambo estão integrados em 

grupos de pesquisa de acordo com as suas áreas de ensino e pesquisa” (F7), pois apesar de se 

manter elevado o nível de concordância dos professores (25,5% concordaram plenamente 

45,1% concordaram) há cerca de 21,6% de professores que revelaram discordar. 

Relacionando estes resultados com os relativos ao item “Os estudantes 

futuros/professores integram os grupos de pesquisa dos orientadores/supervisores” (F8), 

verifica-se também maior nível de discordância (37,3% de professores discordam e 7,8% 

discordaram plenamente), ainda que a tendência continue a ser a de a maioria dos professores 

se manifestarem concordantes com este item (41,2% de professores concordaram e 13,7% 

concordam plenamente).  

Olhando de forma articulada os dados relativos aos itens F5, F6, F7 e F8, eles indiciam, 

de facto, ser esta uma dimensão a merecer maior atenção por parte dos gestores desta Instituição 

e empenho no desenvolvimento de dinâmicas que não só potenciem aos professores 

desenvolverem projetos de investigação como também integrarem nas linhas de pesquisa os 

estudantes/futuros professores. Esta nossa leitura encontra respaldo nas ideias de Alarcão 

(2001) que, reconhecendo a importância de os professores do ensino básico (mas que pode 

também ser aplicado aos professores de ensino superior) serem professores investigadores, 

refere o seguinte: “Exige-se hoje ao professor que seja ele a instituir o currículo, vivificando-

o e co construindo-o com os seus colegas e os seus alunos, no respeito, pelos princípios e 

objetivos nacionais e transnacionais. Exige-se, mas ao mesmo tempo, confia-se-lhe essa tarefa, 

acreditando que tem capacidade de a executar” (ibidem: 2). 

Esta visão da autora chama também a atenção para o papel ativo que cada professor 

deve ter no desenvolvimento de novas práticas de trabalho e na construção da inovação 

educacional. Nesta mesma linha, quisemos também compreender como se posicionaram os 

professores relativamente à realização dos TFC e sua relação com a investigação. Esta questão 
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integrou três tópicos: F9, F10 e F11. No que diz respeito ao tópico “Os TFC são desenvolvidos 

em articulação com as linhas/grupos de pesquisa” (F9), os resultados apontam para níveis de 

concordância elevados (com 25,5% de professores a concordarem plenamente e 47,1% a 

concordarem). A salientar, no entanto, a significativa percentagem de professores que revelou 

discordância (9,8% que discordaram plenamente e 17,6% que discordaram). Estes resultados 

estão em linha com os relativos ao tópico “Os TFC são divulgados à comunidade académica 

(professores e alunos) (F10), em que 15,7% dos professores concordam plenamente e 58,8% 

concordam, sendo que 17,6% discordam e 7,8% discordam plenamente. No que concerne ao 

tópico “Os TFC são divulgados à comunidade externa (escolas de pesquisa e outras entidades) 

(F11), também aqui se observam as mesmas tendências: 15,7% dos professores concordam 

plenamente e 51,0% concordam que os TFC são divulgados à comunidade externa (escolas de 

pesquisa e outras entidades). Em discordância global manifestaram-se 33,3% dos professores. 

Numa leitura integrada dos resultados destes três tópicos na sua relação com os do 

ISCED de Cabinda, observa-se que os professores do ISCED do Huambo manifestam maiores 

índices de concordância do que os do ISCED de Cabinda (ver Gráfico 7). Se, por um lado, 

parecem ser estranhos estes dados, uma vez que, como se referiu, no ISCED do Huambo o TFC 

tem vindo a ser substituído por um estágio final (Lussinga, 2016), por outro, este fator pode ter 

despertado os professores desta Instituição para uma maior consciência sobre a importância de 

haver maior relação entre os processos curriculares e as atividades/projetos de investigação. 

Esta é, aliás, a leitura que em publicação de Canhici, Leite e Fernandes (2017, p. 441) foi 

divulgada relativamente à perspetiva de investigação presente no ISCED de Cabinda. Nessa 

publicação é referido: “se, por um lado, os projetos de investigação parecem estar relacionados 

com a área de docência do investigador, por outro, há também o entendimento de que um 

projeto não deve servir para “treinar” os estudantes para a investigação, mas, sim, constituir 

um meio para “resolver problemas” locais ou nacionais”. 

Em síntese, conclui-se necessária uma maior reflexão institucional sobre o sentido da 

investigação que tem sido desenvolvida no ISCED de Cabinda”. 

No tópico “Existem condições no ISCED do Huambo (equipamentos, materiais, 

internet...) para a realização de investigação e sua posterior divulgação” (F12), observou-se 

maior diversidade na distribuição das respostas: 47,1% dos professores concordaram, 15,7% 

concordaram plenamente, 23,5% discordaram e 13,7% discordam plenamente. Confrontando 

estes dados do ISCED de Cabinda (Gráfico 7), sendo os níveis de concordância mais elevados 

do que os do ISCED do Huambo, parece poder inferir-se que pelo maior índice de concordância 

observado na primeira Instituição esta terá menos condições para a realização de investigação 
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do que o ISCED do Huambo. Em face desta situação reconhecemos que, em Angola, é preciso 

que o Governo e os decisores políticos repensem sobre o papel da universidade neste domínio 

da investigação.  

Esta situação induz, igualmente, para uma leitura atenta sobre os resultados relativos ao 

tópico “Os professores do ISCED do Huambo publicam artigos científicos com regularidade” 

(F13), no qual se verifica também uma certa dispersão dos resultados: 47,1% dos professores 

concordaram e 11,8% concordam plenamente; 35,3% de professores discordaram e 5,9% 

discordaram plenamente. Também aqui se reconhece haver distanciamento em relação aos 

dados do ISCED de Cabinda, em que os índices de discordância em relação aos tópicos F12 e 

F13 são de 89,3% e de 85,8%, respetivamente, o que parece indiciar que os professores do 

ISCED do Huambo parecem também ter melhores condições quer para realizar investigação, 

quer para a divulgar. 

Finalmente no tópico “Os estudantes/futuros professores são estimulados a 

participarem em eventos científicos” (F14), 56,9% dos professores concordam e 27,5% 

concordam plenamente. No entanto, há uma percentagem significativa de 13,7% que 

discordaram e 2,0% que discordaram plenamente.  

Sintetizando a análise permitiu compreender que os professores do ISCED do Huambo 

se posicionam nesta dimensão de forma um pouco divergente em relação aos itens desta 

dimensão sobre a investigação na formação inicial. Apesar de terem deixado o recurso a TFC 

em 2011, o facto de ainda existir o curso de Letras Modernas (línguas) que ainda persiste com 

a opção TFC com justificação de que tendo em conta que no currículo existe o momento de 

contacto com a prática pedagógica I e II esses preferem que o curso continua terminando com 

a opção de TFC (monografia) pois, acreditam que habilita mais competências ao futuro 

professor, como se pode constatar nas respostas das questões abertas dos inquiridos:   

“O curso, o trabalho de fim do curso vem para complementar a formação do estudante. 

Ele passa quatro anos a fazer trabalhos, se calhar, em trabalhos não tão profundos, né? Já 

com o trabalho de fim do curso ele tem a oportunidade de poder sentar e com muito mais, 

devagar, trabalhar de maneira a aprofundar a solução de problemas de ensino”, (INQ. 2: 5, 

Cód.). 

Ademais justificam ainda pelo facto de que a própria universidade precisa colocar a 

investigação em ação a fim de resolver os problemas de maneira permanente como podemos 

constatar pelas opiniões expressas nas respostas às questões abertas do questionário que: 
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“Exatamente. Isso justifica exatamente a necessidade de que haja trabalho de fim do 

curso. A investigação. Porque para se resolver problemas de maneira permanente temos de 

investigar. Temos de apresentar soluções que a médio prazo, a longo prazo, quem sabe, de 

maneira repentina, possa resolver problemas que afetam a sociedade. Nessa altura já virado 

à educação” (INQ. 5: 7, Cód.). 

Todavia, na sua globalidade pode inferir-se que, à semelhança dos resultados do ISCED 

de Cabinda, os professores parecem demonstrar interesse em estimular os seus estudantes para 

participarem nos grupos de pesquisa e a desenvolverem competências de investigação. 

4.2.2.5 Relação entre a universidade e a sociedade 

No que respeita a esta dimensão, e continuando a seguir a mesma lógica de catalogação 

dos itens, também aqui estes foram classificados com a letra G (G1, G2, G3, G4 e G5). Os 

dados foram sistematizados no Gráfico 23.  

Gráfico 23 - Relação entre a Universidade e a Sociedade 

 

Uma leitura do Gráfico 23 mostra que no que respeita ao item “A universidade tem uma 

relação com a sociedade através de projetos de investigação e de intervenção (G1), 52,9% dos 

professores concordam e 29,4% concordam plenamente. No entanto, essa concordância é 

contraditada por 3,9% e 13,7% dos professores, percentagem considerada por nós significativa 

para se repensar e refletir as respostas dadas. Para melhor compreender o sentido destes dados, 
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à semelhança do que fizemos para os dados do ISCED de Cabinda, convocamos alguns 

argumentos, explicitados nas respostas às questões abertas do questionário, relativos aos três 

pilares da Universidade e que em os professores do ISCED do Huambo referem o seguinte: 

“Dos três pilares o mais valorizado tem sido o ensino na vertente de dar aulas. A 

seguir vem a pesquisa que em meu ver precisa ser muito melhorado. A extensão quase 

não é falada, muitos professores nem sequer sabem o que é realizar atividade de 

extensão” (INQ. 14: 5, Cód.); 

“É o ensino. A investigação “pura” não se faz sentir, é apenas inerente à progressão 

na carreira através dos mestrados e doutoramentos ao nível dos estudantes, a 

investigação é para os TFC” (INQ. 2: 5, Cód.); 

“Obviamente que o ensino, na medida em que há inúmeras dificuldades em relação a 

vivência dos dois restantes pilares, apesar do esforço que tem sido feito para uma 

ação que contemple igualmente ou nas devidas proporções os três pilares” (INQ. 10: 

5, Cód.). 

Estas perceções revelam o quanto o ensino tem sido a vertente mais valorizada nesta 

instituição. Este elemento permite melhor compreender a visão dos professores quanto à 

importância que atribuíram à pesquisa e refletir o estado da situação numa instituição de ensino 

superior. 

Relacionado com esta ideia estão os dados relativos ao tópico “Existe uma política de 

incentivo à realização de projetos/atividades de extensão à comunidade no ISCED do Huambo 

nos diferentes grupos/linhas de pesquisa” (G2), em que 54,9% dos professores respondentes 

ao inquérito concordaram e 17,6% concordam plenamente, e 27,4% discordam e discordam 

plenamente. Estes dados de concordância parecem indiciar haver, por parte da maioria dos 

professores desta IES, o reconhecimento de que existe uma política institucional de incentivo à 

realização de projetos. Todavia, identificamos alguma incoerência entre estes dados e outros 

analisados anteriormente, nomeadamente os que se reportam ao item “Existem condições no 

ISCED do Huambo (equipamentos, materiais, internet...) para a realização de investigação e 

sua posterior divulgação” (F12) (Gráfico 21) onde se observou que 23,5% dos professores 

manifestaram discordam e 13,7% discordaram plenamente. 

Relativamente ao terceiro tópico, a maioria dos professores do ISCED do Huambo 

posicionaram-se da seguinte maneira: 58,8% concordaram e 23,5% concordaram plenamente 

que “Os professores valorizam as atividades de extensão à comunidade” (G3), e apenas 11,8% 

discordaram e 5,9% discordaram plenamente. Estes resultados estão em divergência com os 
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dos professores do ISCED de Cabinda onde (17,9% discordaram plenamente e 46,4% 

discordaram). Portanto, podemos concluir que há uma diferença de posicionamento dos 

professores entre as duas instituições no que se refere a extensão universitária. Talvez esta 

diferença possa estar relacionada com a visão, antes apresentada da maioria dos professores 

desta instituição quanto à existência de “Uma política de incentivo à realização de 

projetos/atividades de extensão à comunidade no ISCED do Huambo nos diferentes 

grupos/linhas de pesquisa (G2), em que 72,5% dos professores concordaram e concordaram 

plenamente. Esta nossa inferência parece ser corroborada pelas opiniões expressas nas respostas 

às questões abertas do questionário, relacionadas com política de investigação da Instituição: 

“A nível da investigação os apoios são sempre bem-vindo, seja eles moral, materiais 

e técnicos. Por outro, podemos fazer investigações de lápis e papel que não exigem 

grandes investimentos, mas que são indispensáveis para melhoramento do ensino. 

Além da falta de apoios, falta o mais importante, vontade e motivação. Apesar da 

importância da extensão universitária, poucas são as atividades por um lado, 

justifica-se pela falta de experiência por parte de muitos docentes. Neste caso é 

preciso que haja formação nesta área e apoios de todo tipo para êxito destas 

atividades” (INQ. 49: 5, Cód. 1); 

“A pesquisa só pode ser realizada se houver condições materiais e só o Ministério do 

ensino superior pode proporcionar tais condições. Porque todos os projetos exigem 

custos e devem ser subsidiados por uma entidade que é o Ministério do Ensino 

Superior” (INQ. 34: 5, Cód. 1);  

“A investigação científica de qualidade é sempre credora de meios à altura de suas 

exigências. Os meios determinam o tipo de resultados a atingir necessariamente” 

(INQ. 31: 5, Cód. 1); 

“El70 MES como organismo reitor debe disponer de recursos financeiros y materiales 

para apoyar la realización de projetectos nacionales de investigación, y territoriales. 

Además estimular los majores resultados investigativas a nível de Ministerio. El MES 

debe tambien controlar los projetos y investigatión de los IES. Así la educatión 

superior debe relacionar com los exigencias dela sociedad; y los professores debe nen 

 
70 É de realçar que em Angola em várias áreas de ensino tem a participação de professores cubanos que asseguram 

algumas disciplinas de cursos. É o caso do ISCED do Huambo onde encontramos um número significativo nos 

cursos de Matemática e Biologia. O inquérito como questionário foi preenchido por um professor cubado do 

Departamento de Ciências Exatas. Esta é a razão de o excerto estar expresso em espanhol.  
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sus planos de trabajo [...] de extensión universitaria y el MES debe estimular de sus 

… estas actividades […]” (INQ. 22: 5, Cód. 1). 

Também no tópico “Os professores têm tempo e condições para realizarem 

atividades/projetos de extensão à comunidade” (G4): 43,1% dos professores revelaram 

concordar, 19,6% concordaram plenamente e 29,4% discordaram e 7,8% discordaram 

plenamente. Estes dados distanciam-se dos observados no ISCED de Cabinda, o que pode 

significar que os professores desta IES parecem reconhecer terem tempo e condições para 

realizarem atividades/projetos de extensão à comunidade. Procurando compreender o sentido 

destes dados também aqui convocamos argumentos explicitados na questão aberta relacionada 

com este aspeto, tendo-nos confrontado com argumentos que não corroboram o posicionamento 

de concordância dos professores antes apresentados. Explicitam-se de seguida alguns desses 

argumentos: 

“Porque com o atual custo de vida e sem apoios à investigação, o professor perde 

tempo com a resolução dos problemas básicos como água e luz e/ou alimentação. Sem 

subsídios, a remuneração atual não cobre as necessidades básicas o que deixa 

desconforto para fazer ciência” (INQ. 50: 5, Cód. 1); 

“Todo trabalho de pesquisa exige financiamento, seria de bom tom, o Ministério do 

Ensino Superior apoiar os projetos de investigação” (INQ. 51: 5, Cód. 1); 

“Porque este subsídio deverá auxiliar ao professor o acesso a informação necessária 

para sua investigação e para recolha de dados. A investigação não se faz sem 

dinheiro. Pois, é preciso deslocar-se, investigar os problemas que a comunidade 

enfrenta e junto com a universidade encontrar soluções para tal. Por isso, é necessário 

o subsídio de investigação” (INQ. 48: 5, Cód. 1); 

“Sem estímulo, sem apoio financeiro por parte do Ministério a produção científica, 

claro que fica comprometida; o docente a ganhar mal tem pouco tempo para pensar 

em ciência. Toda a investigação tem custos e se o Ministério não subsidiar por mais 

que os docentes tenham muita vontade os seus projetos de investigação foram sempre 

frustrados” (INQ. 42: 5, Cód. 1). 

Face a estas ideias deduzimos que elas podem estar relacionadas com o posicionamento 

de 37,2% que discordaram ter tempo e condições para realizarem atividades/projetos de 

extensão à comunidade. 

Finalmente no tópico “Os estudantes são envolvidos nas atividades/projetos de 

extensão à comunidade” (G5) constata-se uma certa dispersão dos resultados: 43,1% dos 
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professores concorda e 13,7% concorda plenamente e, 33,3% discordam e 9,8% discordam 

plenamente. Destes dados pode inferir-se que há estudantes que serão envolvidos em 

atividades/projetos de extensão à comunidade e outros não. 

Em síntese, no que toca à Relação entre a universidade e a sociedade, os dados, ao 

contrário do que se verificou para o ISCED de Cabinda, apontam para uma concordância global 

relativamente aos tópicos em análise, o que pode indiciar que globalmente os professores desta 

IES estão mais satisfeitos com as condições que a Universidade lhes tem oferecido quer para 

realização de projetos que envolvam outras instituições da sociedade, quer com o tempo que 

parecem ter para realizarem atividade, e projetos, de extensão à/com a comunidade. A salientar, 

no entanto, o facto de haver uma percentagem significativa de professores que discordam que 

“Os estudantes são envolvidos nas atividades/projetos de extensão à comunidade” (G5) 

(33,3% discordam e 9,8% discordam plenamente). 

4.2.3 Dados relativos aos estudantes  

Neste ponto apresentam-se os dados relativos aos estudantes do ISCED de Huambo, 

obtidos através dos questionários. Iniciamos com a caraterização sociodemográfica a que se 

segue a apresentação e análise dos dados com base num sistema categorial. 

4.2.3.1 Caracterização sociodemográfica dos estudantes 

Os dados relativos à caraterização sociodemográfica dos estudantes do ISCED do 

Huambo assentam nas mesmas variáveis seguidas para o ISCED de Cabinda: Idade, Género, 

Tempo de serviço na escola em que leciona, Curso frequentado, ano de ingresso, Ano de 

término do curso e Opção de modalidade curso.  

A amostra é constituída por 58 estudantes que terminaram a licenciatura nos últimos 10 

anos e foram selecionados a fim de compreendermos o processo de formação que vivenciam, 

suas motivações quanto ao curso e processo de realização e orientação dos TFC assim como o 

estágio pedagógico. A Tabela 4 sistematiza essa informação. 

Tabela 4- Dados sociodemográficos relativos aos estudantes 

Variáveis  % 

Idade de 20 a 25 17,2% 

de 26 a 30 37,9% 

de 31 a 35 31,0% 

de 36 a 40 6,9% 
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mais de 40 anos 6,9% 

Género dos participantes Masculino 62,1% 

Feminino 37,9% 

Tempo de serviço na escola onde 

funciona 

de 1 a 5 anos 22,4% 

de 6 a 10 anos 43,1% 

de 11 a 15 17,2% 

de 16 a 20 0,0% 

de 21 a 25 1,7% 

mais de 25 anos 0,0% 

não trabalho 15,5% 

Curso que frequentou Ciências da Educação 5,2% 

Ciências Sociais 0,0% 

Ciências da Natureza 70,7% 

Ciências Exatas 19,0% 

Letras Modernas 5,2% 

Ano de ingresso no curso 2004 0,0% 

2005 0,0% 

2006 0,0% 

2007 0,0% 

2008 1,7% 

2009 1,7% 

2010 10,3% 

2011 13,8% 

2012 46,6% 

2013 25,8% 

2014 0,0% 

2015 0,0% 

Ano de término do curso 2010 1,7% 

2011 0,0% 

2012 0,0% 

2013 5,2% 

2014 0,0% 

2015 22,4% 

2016 15,5% 

2017 55,2% 

Opção de modalidade curso Regular             67,2% 
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Pós-Laboral             32,8% 

Como mostra a tabela 4, os estudantes têm, maioritariamente, Idades entre 26 a 30 anos 

37,9% e entre 31 a 35 anos 31,0%, e são predominantemente do Sexo masculino 62,1%. Em 

termos de Tempo de serviço na escola onde lecionam, a maioria tem entre 6 a 10 anos de serviço 

43,1% e entre 1 a 5 anos de serviço 22,4%, sendo 15,5% sem funções docentes. No que se refere 

ao Curso frequentado, maioritariamente, os estudantes frequentaram o curso das Ciências da 

Natureza 70,7%, seguido do curso de ensino Ciências Exatas 19,0%. Relativamente ao Ano do 

ingresso, a maioria dos estudantes ingressaram no ano 2012/2013 (46,6%, e 24,1%) e 

terminaram o plano do curso em 2017 e em 2015 (55,2% e 22,4%, respetivamente), sendo 

maioritariamente da opção regular 67,2%. 

4.2.3.2 Respostas dos estudantes do ISCED de Huambo ao inquérito por 

questionário  

À semelhança do que fizemos para o ISCED de Cabinda, quisemos também conhecer 

as disposições e motivações que levaram os estudantes a ingressar no ISCED de Huambo. Os 

dados foram igualmente analisados tendo em conta cinco dimensões, duas das quais integraram 

uma categoria, a saber: 

1- Disposição e motivação de ingresso no ISCED de Huambo 

2- Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso no ISCED de Huambo 

- Ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom orientador  

3- Processo de elaboração, escrita e defesa de TFC: Dificuldades e desafios 

- Impacto do TFC na vida do estudante  

4- A investigação na formação dos estudantes/futuros professores 

5- Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática docente  

4.2.3.2.1 Disposição e motivação de ingresso no ISCED de Huambo 

Nesta dimensão, para efeitos de análise, os tópicos incluídos foram catalogados com a 

letra A (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10). Uma primeira leitura dos dados é 

apresentada no Gráfico 24. 
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Gráfico 24 - Perceções dos Estudantes sobre disposições e motivações de ingresso no 

ISCED do Huambo 

 

Um dos tópicos do inquérito dizia respeito à “Falta de outro emprego” (A1), enquanto 

razão/motivação dos estudantes para ingressarem do ISCED de Huambo. Neste caso, os dados, 

em linha com os resultados do ISCED de Cabinda, apontam, maioritariamente, para um 

posicionamento de discordância: 72,4% discordam plenamente e 10,3% discordam (total de 

82,5%). Este dado parece estar em linha com ideias antes explicitadas quanto ao aumento de 

estudantes que passou a aceder ao ensino superior se dever á procura demias qualificação 

académica. No entanto, há cerca de 17,2% de estudantes que concordam: 8,6% concordam 

plenamente que ingressaram por falta de outro emprego. 

Em direção contrária situam-se os resultados relativos ao tópico “Gosto pela profissão 

docente” (A2), em que se observam elevados níveis de concordância nas respostas. 

Em síntese, podemos constatar que 43,1% dos professores concordam plenamente e 

39,7% concordam. Dos restantes, 10,3% discordam e 6,9% discordam plenamente.  

Outro tópico com elevado grau de discordância foi o de “Obrigação dos pais” (A3), 

onde 70,7% dos respondentes manifestaram discordar plenamente e 17,2% discordaram ter 

ingressado no ISCED do Huambo por obrigação dos pais. No entanto, 6,9% dos estudantes 

concordaram e 5,2% concordaram plenamente. Estes dados estão muito próximos dos 

resultados do ISCED de Cabinda o que parece significar que os estudantes que responderam ao 

questionário em ambas as Instituições ingressaram no curso por sua motivação e vontade 

pessoal. 
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A tendência de discordância observa-se também em relação aos (A4) e (A9). Nestes 

tópicos, verifica-se que 62,1% dos estudantes discordam plenamente e 20,7% discordam que 

ingressaram no ISCED por “Motivação dos amigos” (A4), sendo observado que 8,6% 

concordaram e 5,2% concordaram plenamente.  

Também se observou um alto grau de discordância (com 75,9% de estudantes a 

discordarem plenamente e 13,8% a discordarem) em relação ao tópico “Entrada no Ensino 

Superior por não terem alternativa na vida sendo o último recurso o ISCED” (A9). Somente 

8,6% de estudantes concordaram e 1,7% concordaram plenamente. 

Interessante verificar que a tendência dos resultados se altera em relação aos restantes 

tópicos (A5, A6, A7, A8 e A10), verificando-se maiores níveis de concordância do que 

discordância. Relativamente ao tópico “Porque a educação é a melhor profissão do mundo” 

(A5), 34,5% dos estudantes concordaram e 27,6% concordam plenamente ao mesmo tempo 

que 24,1% estudantes discordam e 13,8% discordam plenamente, o que significa dizer que 

estes estudantes não consideram a questão ser a educação melhor profissão do mundo. 

Um grau de concordância elevado foi também verificado no tópico (A6) “Porque o País 

precisa de professores que contribuem para o seu desenvolvimento”, em que 48,3% de 

estudantes concordaram plenamente e 39,7% concordaram. Verifica-se que apenas 6,9% 

estudantes discordaram plenamente e 5,2% discordaram. 

Também no item “Porque sou professor e precisava formar-me e melhorar as minhas 

competências” (A7), se observa que a maior parte dos estudantes respondeu de forma 

concordante: 55,3% concordaram plenamente e 31,0% concordaram. Confrontando estes 

dados com os do tópico “Porque precisava aumentar o meu nível intelectual para exercer bem 

a profissão” (A8), mantém-se uma tendência elevada de concordância (53,4% de estudantes 

que concordaram plenamente e 34,5% concordaram), situação que permite inferir que a maior 

parte dos estudantes respondentes era já professor quando entrou no ISCED, tendo como maior 

motivação a melhorar as suas competências. Registaram-se em relação aos dois itens níveis 

baixos de discordância: 8,6% discordaram plenamente e 5,2% discordaram (A7) e 10,3% 

discordaram plenamente e 1,7% discordaram (A8). 

Também no tópico “Para aumento de nível académico e melhorar a categoria salarial” 

(A10) a tendência das respostas é maioritariamente de concordância (20,7% concordam 

plenamente e 37,9% concordam). Esta relação entre o aumento de nível académico e a melhoria 

da categoria salarial, retrata bem a situação em Angola em que, como referimos anteriormente, 

a política governamental de aumento do salário em graus académicos levou a um aumento do 
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número de estudantes a ingressarem no Ensino Superior. Observa-se, no entanto, que 29,3% 

estudantes manifestaram discordância plena e 12,1% discordaram, o que indicia também que 

um número significativo de estudantes ingressou no ISCED com a intenção e vontade de se 

formarem como professores. 

Os dados evidenciam que as motivações dos estudantes para entrarem no ISCED são 

diversas, sobressaindo, no entanto, as motivações que se prendem com aspetos relacionados 

com a melhoria das competências intelectuais e académicas para a melhoria do exercício da 

profissão docente. A este propósito Lussinga (2016), no estudo realizado nesta mesma 

instituição afirma que deve haver um certo equilíbrio entre as motivações internas e as 

motivações externas para estes estudantes na escolha da profissão docente. Estas motivações, 

como sustenta a mesma investigadora, relacionam-se com o significado de “ser professor” que, 

em sua perspetiva, passa por: 

“prestar serviço à sociedade, isto é, transformar o homem, mudar comportamentos, 

preparar futuras gerações. Ser espelho, moldar mentes, formar opiniões, influenciar 

personalidade. Construir a sociedade, e contribuir para a mudança, e servir de 

alicerce para outras áreas, impulsionando o desenvolvimento” (ibidem:184). 

4.2.3.2.2 Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso no ISCED de 

Huambo 

Relativamente a esta dimensão os tópicos incluídos foram catalogados com a letra B 

(B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8). Uma primeira leitura dos dados é apresentada no Gráfico 

25. 
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Gráfico 25 - Perfis de orientadores dos TFC 

 

As perceções dos estudantes do ISCED do Huambo em sua maioria atestam 
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item que reporta para a ideia de orientador como “Fantasma - que tu não o encontres por mais 
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Nos três últimos tópicos observou-se uma inversão da tendência das respostas, com a 

maioria dos estudantes a posicionarem-se de modo concordante: 50,0% concordaram e 22,4% 

concordaram plenamente que seus orientadores são do tipo “Disponível - que sempre reservam 

um tempo precioso para (si)” (B6) e 15,5% e 12,1% discordaram e discordaram plenamente. 

Quanto ao tópico “Formador - que leva tudo à sério a sua formação integral” (B7), 63,8% 

concordaram, 22,4% concordaram plenamente e 8,6% discordaram e 5,2% discordam 

plenamente. Relativamente ao item “Crítico - que tudo tem sempre que melhorar” (B8), 51,7% 

dos estudantes concordaram e 17,2% concordaram plenamente. Apesar disso, é de salientar 

que 31,0% dos estudantes manifestaram discordância 22,4% e 8,6% discordam plenamente. 

Esta é uma percentagem significativa que deve ser tida em conta, pois parece refletir um 

posicionamento mais crítico deste grupo de estudantes em relação ao perfil dos seus 

orientadores. 

i) Ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom 

orientador  

Para uma melhor compreensão das perceções dos estudantes do ISCED do Huambo 

sobre Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso, questionámos os estudantes sobre 

ideias/caraterísticas que associam/atribuem a um bom orientador. À semelhança do ISCED de 

Cabinda foram também considerados os tópicos e catalogados com a letra C (C1, C2, C3, C4, 

C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 e C13). No Gráfico 26 foram organizadas as respostas dos 

estudantes que passamos agora a analisar. 

Gráfico 26 - Ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom 

orientador
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Uma leitura global do Gráfico 26 mostra que a tendência dos dados é para todos os itens, 

maioritariamente, de concordância. Num olhar mais específico, e relativamente ao primeiro 

tópico, 39,7% dos estudantes concordaram e 46,6% concordaram plenamente que a 

importância de ter um bom orientador é porque “Ajuda na aquisição das capacidades, 

habilidades e competências investigativas” (C1). Apenas 5,2% discordaram e 8,6% 

discordaram plenamente. Estes resultados estão em convergência com os do tópico “Ajuda na 

aprendizagem na área em que pesquisas e na fluência da escrita” (C2) em que 25,9% dos 

estudantes concordaram plenamente e 48,3% concordaram, e 22,4% discordaram e 3,4% 

discordam plenamente. 

No item “Contribui no aprimoramento da aprendizagem naquilo que não foi possível 

na fase curricular” (C3), verifica-se igualmente uma tendência de concordância nas respostas 

dos estudantes, com 58,6% estudantes a concordarem e 25,9% a concordarem plenamente. 

Registam-se ainda 10,3% de respostas discordantes e 5,2% discordantes plenamente. 

Quanto ao tópico bom orientador é importante porque “Contribui no momento em que 

as tuas ideias esgotam sem mais recursos” (C4), 46,6% de estudantes concordaram e 36,2% 

estudantes concordaram plenamente e 6,9% de estudantes a discordarem plenamente e 10,3% 

a discordarem. Igualmente, os resultados relativos ao tópico “O orientador agiliza o processso 

de escrita do TFC” (C5) revelam um posicionamento de grande concordância: 29,3% 

concordam plenamente e 36,2% de estudantes concorda. Importa não ignorar que, à 

semelhança de outros  itens já analisados, que continua a verificar-se uma tendência de 

estudantes que manifestam discordância (13,8% discordam plenmanete 20,7% e discordam), 

o que parece significar que um conjunto significativo de estudantes não associam aos seus 

orientadores a essas caracteríticas. 

Ainda assim, é sempre muito mais evidente o número de estudantes que se posiciona 

em concordância do que em discordância. Com efeito, as respostas ao tópico “Esteja disponível 

quando necessário e leia os trabalhos e os analisa criticamente” (C6) evidenciam grande 

concordância por parte dos estudantes inquiridos: 50,0% concordaram plenamente e 37,9% 

concordaram. Estes dados parecem indicar haver, por parte dos estudantes, uma grande 

expectativa em relação a que o seu orientador do TFC esteja disponível quando necessário e 

que leia os trabalhos e os analisa criticamente, pois é o caminho para que os estudantes se 

familiarizem com a iniciação à investigação científica. Apesar do elevado nível de 

concordância, há 10,3% de estudantes que discordaram e 1,7% que discordaram plenamente. 

Na mesma linha podem ser situados os resultados relativos ao tópico “Que esteja empenhado 

no sucesso do estudante procurando uma forma de apresentar um bom trabalho final” (C7), 
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com 43,1% de estudantes a concordarem plenamente e 36,2% a concordarem. Novamente aqui 

se identifica um grupo de estudantes que responde de forma discordante (17,2% de estudantes 

que discordaram e 3,4% que discordarem plenamente). 

No tocante ao tópico “Seja amável, aberto e compreensivo, possibilitando o 

estabelecimento de uma relação informal” (C8), 39,7% dos estudantes concordaram e 27,6% 

concordaram plenamente. No entanto, 22,4% de estudantes discordam e 10,3% discordam 

plenamente, o que parece ser revelador que estes estudantes não associam as caraterísticas “ser 

amável, aberto e compreensivo” à ideia de um bom orientador. Confrontando os resultados 

deste item com os elevados índices de concordância do item “Que faça críticas construtivas (e 

não destrutivas) aos trabalhos apresentados pelo estudante, tendo em atenção a forma como 

transmite a informação, por forma a manter a confiança no trabalho e no estudante” (C9), 

observa-se que os níveis de concordância são mais, 43,1% dos estudantes concordam 

plenamente e 44,8% concordam, - o que parece indiciar que os estudantes do ISCED do 

Huambo valorizam mais um perfil de orientador que seja crítico construtivamente em relação 

aos trabalhos dos estudantes, do que amável e compreensivo. Esta nossa inferência está em 

linha com o reduzido número de estudantes que manifestou discordância (3,4% discordam 

plenamente e 8,6% discordaram). 

Igualmente se constata um índice de concordância no item “Que tenha bons 

conhecimentos na área; estruture a orientação” (C10), com 44,8% de estudantes a 

concordarem plenamente e 43,1% a concordarem e 1,7% a discordarem plenamente e 10,3% 

a discordarem, reforçando uma visão de orientador que se aproxima de um perfil mais 

académico e menos de um perfil informal. Esta inferência parece estar em linha com os 

resultados do tópico “Se interessa pelas investigações e apoia a busca de novas informações” 

(C11), em que 46,6% concordaram plenamente e 37,9% e concordaram e 3,4% de estudantes 

discordaram plenamente e 12,1% discordaram. 

Relacionado com este aspeto estão também as respostas ao tópico “Promove melhor 

relação que é flexível e responda as necessidades dos estudantes” (C12), e que são, 

maioritariamente, concordantes (31,0% dos estudantes concordaram plenamente e 50,4% 

concordaram). Neste caso, a percentagem de respondentes que manifestaram discordância 

aumentou significativamente (15,5% a discordarem e 3,4% a discordarem plenamente), em 

relação com outros tópicos. Estes dados parecem indiciar a valorização de uma relação flexível 

do orientador com seus orientandos. Nesta mesma direção situam-se os dados relativos ao item 

“Conduz uma orientação centrada na pessoa do estudante através de uma comunicação aberta 

e de uma troca franca de pontos de vista” (C13). Este é o item com maior índice de respostas 



 

 

232 

concordantes (94,8% sendo 60,3% estudantes a concordarem e 34,5% a concordarem 

plenamente). Apenas 3,4% dos estudantes discordaram e 1,7% discordaram plenamente). 

Estes dados, permitem, em síntese, inferir que, pese embora os estudantes reconhecerem 

como caraterísticas muito importantes dos orientadores manifestarem disponibilidade quando 

os estudantes precisam, empenharem-se no sucesso dos estudantes, serem críticos construtivos, 

terem conhecimentos científicos, darem atempadamente feedback, etc., a caraterística que mais 

valorizam parece ser a de serem reconhecidos e respeitados na sua condição de estudante, 

devendo haver uma relação aberta e de confiança entre orientador e estudantes. 

4.2.3.2.3 Processo de elaboração, escrita e defesa de TFC: Dificuldades e desafios 

O Gráfico 27 dá conta das manifestações dos estudantes sobre as suas dificuldades, 

desafios e dilemas no processo de elaboração, escrita e defesa dos TFC. 

O processo de elaboração e escrita do TFC foi também uma dimensão considerada no 

estudo, embora estes estudantes recorram privilegiadamente a relatórios de estágio. Os tópicos 

considerados foram catalogados com a letra D (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10).  

Gráfico 27- Dificuldades, desafios e dilemas dos estudantes no processo de elaboração, 

escrita e defesa TFC  
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Observando globalmente os dados, percebe-se que eles se situam maioritariamente em 

níveis de discordância. No que respeita ao item “Dificuldades e problemas de escrita global 

Dificuldades e problemas de escrita global” (D1) registaram-se 39,7% de respostas 

discordantes e 34,5% de respostas que revelam discordância plena que tenham tido dificuldades 

durante o processo de elaboração, escrita e defesa dos seus TFC. Ainda assim, 19,0% de 

estudantes manifestaram concordância e 6,9% concordaram plenamente. Na mesma linha 

também no tópico “Fraco papel da instrução de vocabulário” (D2), 41,4% dos estudantes 

discordaram plenamente e 37,9% discordaram, enquanto 19,0% concordaram e 1,7% 

concordaram plenamente.  

Ainda que a tendência dos resultados do tópico “Necessidade de instrução de escrita 

específica para a disciplina de Língua Portuguesa” (D3) seja maioritariamente de 

concordância, observa-se, no entanto, um maior índice de respostas discordantes do que nos 

dois últimos tópicos. Assim, 25,9% estudantes discordaram plenamente e 31,0% discordaram, 

ao mesmo tempo que 32,8% estudantes concordaram e 10,3% concordaram plenamente terem 

tido dificuldades relacionadas com a instrução escrita específica para a disciplina de Língua 

Portuguesa. 

Já no que respeita ao tópico “Falta de habilidade e algumas competências essenciais 

para a escrita de textos” (D4), verifica-se uma inversão na tendência das respostas, com um 

maior número de estudantes a manifestar discordância: 27,6% discordaram plenamente e 

39,7% discordaram e 25,9% concordaram e 6,9% concordam plenamente.  Todavia, neste 

caso, o sentido de discordância, pela formulação do tópico, está em linha com o sentido de 

concordância dos tópicos anteriores, indicando que os estudantes não manifestam falta de 

competências de escrita.  

No que concerne ao item “Problemas e desafios na organização das ideias” (D5), pode 

observar-se, numa leitura global, que as respostas se distribuem de forma muito equitativa pelos 

níveis de concordância e discordância. Assim, 36,2% de estudantes concordaram e 13,8% que 

concordaram plenamente perfazendo um total 50,0%. Com igual representatividade 

discordaram os estudantes (19,0% discordaram plenamente e 31,0% discordaram, perfazendo 

um total de 50,0%). Esta tendência dos dados parece colidir com alguns resultados antes 

analisados e que indicam que os estudantes parecem não ter dificuldades ao nível da escrita dos 

TFC e dos relatórios de estágio.  

Verifica-se coerência entre os resultados do tópico relativo a “Carência bibliográfica 

que se regista em quase todas as universidades de Angola” (D6) e os do tópico “Falta de outros 

documentos importantes que podem ajudar na leitura das obras” (D7) e “Falta de acesso a 
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fontes de dados disponibilizados pela internet como monografias, dissertações e teses 

nacionais publicadas” (D9), quer em termos de concordância, quer de discordância. Assim, 

relativamente ao tópico (D6), 24,1% de estudantes concordaram plenamente e 41,4% 

concordaram, tendência que se observou exatamente com a mesma percentagem no caso do 

tópico (D9), com 24,1% de estudantes a concordarem plenamente e 41,4% a concordarem. 

Esta convergência existe também para as respostas discordantes, com 19,0% dos estudantes a 

discordaram plenamente e 15,5% discordaram (D6) e com 15,5% de estudantes a discordaram 

plenamente e 19,0% a discordarem (D9). Observa-se, igualmente uma certa sintonia entre 

resultados relativos a este último tópico (D9) e os do item “Falta de outros documentos 

importantes que podem ajudar na leitura das obras” (D7), este último também com uma 

tendência elevada de concordância com 25,9% de estudantes a concordarem plenamente e 

43,1% a concordarem e 22,4% a discordarem e 8,5% a discordarem totalmente. Estes dados, 

à semelhança dos do ISCED de Cabinda, parecem evidenciar que os estudantes do ISCED do 

Huambo não têm as melhores condições de acesso a material e bibliografia para a realização 

dos TFC e elaboração dos relatórios. 

Estas nossas inferências não são, contudo, corroboradas pelos resultados do item “Falta 

de habilidade na escolha, recolha do material e tratamento de dados” (D8) em que se observa 

que 37,9% dos estudantes discordaram e 20,7% discordaram plenamente terem tido 

dificuldades e na escolha, recolha do material e tratamento de dado, ainda que 32,8% tenham 

revelado concordância e 8,6% concordância plena.   

Finalmente, os dados respeitantes ao tópico “Frustrações, medos e angústias 

vivenciados ao longo desse processo” (D10), evidenciam uma certa dispersão das respostas 

que parecem conflituar com alguns resultados já analisados ao se constatar que 43,1% de 

estudantes concordam e 19,0% concordam plenamente, permitindo depreender que no processo 

de elaboração, escrita e defesa dos seus TFC estes estudantes vivenciaram frustrações medos e 

angústias. Ao mesmo tempo, uma percentagem significativa de estudantes responde de forma 

discordante (22,4% discordaram e 8,5% discordaram plenamente), parecendo não terem tido 

essas dificuldades e frustrações. Estes dados apresentam tendências semelhantes com os 

resultados do ISCED de Cabinda. 

i) Impacto do TFC na formação do estudante  

Também no caso dos estudantes do ISCED do Huambo quisemos compreender as 

perceções dos estudantes relativamente ao impacto que consideram que o TFC tem na sua 

formação. Os tópicos considerados nesta categoria foram catalogados com a letra E (E1, E2, 

E3, E4, E5, E6, E7, E8). O Gráfico 28 explicita uma presentação global dos dados. 
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Gráfico 28 - Manifestações dos Estudantes sobre o impacto do TFC na formação 

 

Uma leitura genérica do Gráfico 28 evidencia que a tendência dos dados se situa numa 
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material e o manuseamento do computador para a elaboração do TFC. No entanto, há 12,1% 

que discordam e 5,1% discordam plenamente.  

Relativamente ao item “Ajuda na consolidação dos conhecimentos científicos 

necessários ao exercício da profissão docente” (E2), 46,6% estudantes concordam plenamente 

e 44,8% concordam que o TFC contribui para solidificar conhecimentos, permitindo o 

exercício das suas futuras funções com qualidade. Somente 3,4% de estudantes discordaram e 
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plenamente que o exercício de TFC possibilita o desenvolvimento de competências de 

investigação, munindo-os com habilidades metodológicas a fim de responder aos problemas da 

educação. Mesmo assim, 6,9% de estudantes discordaram e 3,4% discordaram plenamente. 
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De notar que relativamente aos tópicos E4 e E5, não se registaram respostas de 

discordância plena. No caso do tópico E4 observou-se que 62,1% de estudantes concordaram 

e 31,0% concordaram plenamente que TFC como recurso final no currículo de formação dos 

estudantes para a obtenção do grau de licenciatura proporcionou “O desenvolvimento de 

competências de sistematização de informação”. Uma pequena percentagem de estudantes 

(6,9%) manifestou discordância. Quanto ao item “Permitir aos estudantes/futuros professores 

desenvolver competências de carácter metodológico quer nas disciplinas como na 

investigação” (E5), 51,7% de estudantes concordaram plenamente e 43,1% concordam e 

apenas 5,2% de estudantes discordaram. 

Relativamente ao item “Promover as competências de análise reflexiva sobre os 

processos de formação como estudante/futuro professor” (E6), 55,2% de estudantes 

concordaram e 32,8% concordaram plenamente que o TFC contribui para promover a reflexão 

sobre a sua formação como futuros professores. Neste caso há uma maior percentagem de 

estudantes que discordaram, relativamente aos dois tópicos anteriores (10,3% discordaram e 

1,7% discordaram plenamente).  

A tendência de concordância é também evidente quando os estudantes se posicionam 

em relação ao tópico o TFC contribui para “Promover competências ao nível da escrita 

científica” (E7), com 48,3% de estudantes a concordarem e 34,5% a concordarem plenamente. 

Há, todavia, 17,2% de estudantes que manifestaram discordância. Em alinhamento com estes 

resultados estão também os relativos ao item o TFC “Permite ao estudante/futuro professor 

familiarizar-se e empenhar-se na sua formação e escrita do seu TFC” (E8), em que 50,0% dos 

estudantes concordaram e 36,2% concordam plenamente. Houve 13,8% de estudantes que 

manifestaram discordância. 

Em síntese, os resultados relativos a esta dimensão mostram que, na sua globalidade, os 

estudantes do ISCED do Huambo parecem não ter grandes dificuldades ao nível do processo 

de elaboração, escrita e defesa do TFC. Todavia, apontam para algumas dificuldades na recolha 

de material e no acesso a fontes e a dados disponíveis pela internet. 

No que concerne aos impactos do TFC na formação dos estudantes, os resultados 

indiciam que estes o reconhecem como importante na sua formação como futuros professores, 

potenciando a consolidação de conhecimentos científicos, o desenvolvimento de competências 

de investigação e de escrita científica. 
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4.2.3.2.4 A investigação na formação inicial dos estudantes do ISCED do Huambo 

Esta dimensão, à semelhança do ISCED de Cabinda, contemplou vários tópicos que 

foram catalogados coma letra F (F1, F2, F3, F4; 5, F6). Uma sistematização dos dados é 

apresentada no Gráfico 29. 

Gráfico 29 - A investigação na formação inicial de estudantes/futuros professores 

  

A análise do Gráfico 29 permite verificar que os estudantes, maioritariamente, se 

manifestaram de modo concordante: 25,9% manifestarem concordância plena e 58,6% 

concordaram, em relação ao tópico “Envolver-se em projetos de investigação junto com os 

docentes do seu departamento” (F1). Do total de inquiridos, apenas 15,8% indicaram 

discordância. Estes dados estão em linha com os do ISCED de Cabinda, ainda que a 

percentagem de respostas discordantes seja, neste caso, superior (26,4%). Estes resultados 

evidenciam que a maior parte dos estudantes do ISCED do Huambo parece reconhecer como 

importante o seu envolvimento em projetos com os professores. Nesta mesma linha de elevada 

concordância situam-se os resultados relativos aos tópicos: “Investigar não só para a vertente 

de trabalhos investigativos das disciplinas, mas também para a prática da pesquisa científica” 

(F2), com 50% de estudantes a concordaram plenamente e 39,7% a concordaram e com 15,5% 

de respostas discordantes; “Investigar para a vertente extensão à comunidade escolar para 

descobrirem problemas que enfermam a educação no nosso país” (F3), com 46,6% de 

estudantes a concordaram plenamente e 44,8% a concordaram, e com apenas 8,6% de 

estudantes a discordarem; “Investigar para a melhoria da qualidade dos processos de 
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aprendizagem na sala de aula e desenvolver as competências académicas” (F4), com 50% de 

estudantes a concordaram plenamente e 44,8% a concordaram, e com apenas 5,2% de 

estudantes a discordarem. Esta tendência dos dados é indiciadora de que os estudantes desta 

instituição compreendem a importância da investigação na sua formação enquanto futuros 

professores reconhecendo, nomeadamente, que ela contribui para a melhoria da qualidade dos 

processos de aprendizagem na sala de aula.  

Estas nossas considerações parecem, no entanto, esbarrar com os resultados do tópico 

“Integrar-se nas diferentes linhas ou grupos de pesquisa dos orientadores/supervisores a partir 

do 3º ano curricular” (F5), em que se observou uma concentração das respostas dos estudantes, 

com igual percentagem, nos níveis de concordância e de discordância (39,7%) e nos níveis 

extremos: 15,5% a concordarem plenamente e 5,2% a discordarem plenamente. Conformando 

estes resultados com os do tópico F1, eles parecem encerrar alguma contradição que pode, 

porventura, significar dificuldade de compreensão do enunciado, ou não conhecimento sobre o 

modo como a Instituição está organizada para realizar investigação.  

No que toca ao enunciado “Ser estimulados a participar em eventos científicos para 

aumentar as competências investigativas e a retórica na apresentação” (F6), novamente se 

constata um elevado nível de concordância (44,8% de estudantes concordaram plenamente e 

47,8% concordaram), parecendo denunciar por parte dos estudantes um posicionamento de 

grande adesão ao estímulo para participarem em iniciativas de natureza. Das respostas 

discordantes, 3,4% discordaram plenamente e 6,9% discordaram. 

4.2.3.2.5 Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática docente 

No âmbito da dimensão “Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática 

docente”, quisemos compreender quais as ideias que os estudantes associam a este aspeto, neste 

caso, sendo maioritariamente estudantes que finalizam o curso com o recurso a estágio 

pedagógico, diferentemente dos do ISCED de Cabinda que elaboram uma monografia, que 

designámos por TFC, a ser apresentada numa sessão pública (Lussinga, 2016). Os tópicos que 

constam desta dimensão foram catalogados com letra G (G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7). Uma 

leitura global desses dados é sistematizada no Gráfico 30. 
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Gráfico 30 - Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática docente 

 

Na análise das respostas dos inquiridos constatou-se que 53,4% dos estudantes 

discordam plenamente e 39,7% discordam que “Os estudantes/futuros professores têm 

contacto com a prática letiva desde o primeiro ano do curso” (G1). Somente 5,7% e 1,7% 

mostraram concordância. Estes resultados remetem para a ideia da não realização de contacto 

com a prática letiva no primeiro ano do curso. Estes dados estão em divergência com os dados 

dos professores, analisados no ponto anterior (B1, Gráfico 18) deste capítulo, ao observar-se 

que 21,6% dos professores inquiridos concordaram e 11,8% concordaram plenamente que “Os 

estudantes/futuros professores têm contacto com a prática letiva desde o primeiro ano do 

curso” (B1).  

No entanto, no tópico “Os estudantes/futuros professores têm contacto com a prática 

letiva (estágio) apenas no último ano do curso” (G2) estes mesmos estudantes contraditam as 

respostas ao tópico anterior ao constatar-se que 25,6% dos estudantes concordaram e 24,1% 

concordaram plenamente perfazendo um nível total de concordância de 50,0%. Todavia, o 

número de respostas discordantes é também bastante significativo, com 24,1% de professores 

a discordarem plenamente e 25,9% a discordarem. Estes resultados levam-nos a inferir que 

estes estudantes, tal como já referimos para o caso dos estudantes do ISCED de Cabinda, podem 

ter se equivocado com o termo prática letiva não o associando ao estágio pedagógico. A 

dispersão dos dados pode, por outro lado, dever-se ao facto de no ISCED do Huambo se manter 

a modalidade estágio e de TFC, tal como justificam argumentos explicitados em questões 

abertas relativas aos TFC no currículo de formação: “Atualmente no ISCED Huambo, temos 
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duas modalidades de trabalho de fim de curso. Uma é a monografia, a outra é o estágio 

pedagógico de licenciatura. (INQ. 10: 3, Cód. 1). 

No tópico “Os estudantes/futuros professores não têm estágio durante o curso” (G3), 

os dados voltam a confirmar uma tendência de discordância (69,0% que discordaram 

plenamente e 24,1% discordaram) e somente 6,8% concordaram, evidenciando, com maior 

clareza, que os estudantes do ISCED do Huambo reconhecem ter experiências de socialização 

das atividades da prática letiva, durante o curso. Considerando a visão de Dubar (2012) sobre a 

socialização com a profissão enquanto processo que “conecta permanentemente situações e 

percursos, tarefas a realizar e perspetivas a seguir, relações com outros e consigo (self), 

concebido como um processo em construção permanente” (ibidem: 358), estamos em crer que 

estes estudantes estão em vantagem relativamente aos estudantes do ISCED de Cabinda, pelas 

oportunidades que essa socialização com a prática oferece aos estudantes, em termos da sua 

formação como futuros professores. 

Em sintonia com os resultados do tópico anterior estão também os resultados do item 

“Os estudantes/futuros professores só têm observação de algumas aulas durante o curso” (G4), 

em que 34,5% dos estudantes discordaram e 34,5% a discordaram plenamente, perfazendo um 

total de 69,0%. Este elevado nível de discordância leva-nos a inferir que a componente da 

prática nos estudantes nesta instituição parece, efetivamente, ser considerada pelos estudantes 

como fundamental, pese embora haja 20,7% de respostas concordantes e 10,3% de 

concordância plena. Considerando o elevado nível de discordância manifestado pelos 

estudantes, procurámos melhor compreender o sentido desses dados convocando alguns 

argumentos, explicitados pelos professores nas questões abertas do questionário relativas à 

importância, na formação, do contacto dos estudantes com prática educativa, ou estágio de fim 

de curso:  

“No estágio pedagógico que se realiza precisamos melhorar os mecanismos de 

controlo e da avaliação do próprio estágio. E acredito que o estágio pedagógico de 

licenciatura, melhorando estes aspetos, pode ser generalizado a nível de todos os 

ISCED do país porque considero ser um mecanismo de inserção direta do nosso 

estudante no mercado de trabalho” (INQ. 7: 4, Cód. 1); 

“Realisticamente falando este tem sido o calcanhar de Aquiles. Nós não temos 

conseguido ter assim uma supervisão efetiva. Isto é que nós pensamos que no futuro 

deveríamos melhorar. A falta do capital humano, faz com que não acompanhemos 

assim milimetricamente o próprio estágio. E ao não acompanhamos milimetricamente 

o estágio, claro, a supervisão fica um pouco beliscada. Daí que a partir desse ano, 
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decidiu-se agregar nesses elementos uma espécie de supervisão, um controlo de 

proximidade que os chefes de todos os departamentos, incluindo o diretor ou os 

membros da direção, vão para estas instituições visitar e para poder perceber como 

é que está o estágio” (INQ. 5: 3, Cód. 1). 

Estes argumentos transportam sentidos que refletem alguma insatisfação face ao 

processo de estágio instituído nesta Instituição. 

No tópico “Os estudantes/futuros professores mantêm contacto somente com a prática 

pedagógica I e II e que é muito reduzida” (G5), a tendência de discordância das respostas 

corrobora resultados de itens anteriores: 25,9% de estudantes discordaram plenamente e 43,1% 

discordaram perfazendo um total de 69,0%. No entanto 17,2% concordaram e 13,8% 

concordaram plenamente. Apesar dos 69,0% de discordância registrada, os 30,1% de 

concordância denunciam aqui, de novo, a ideia relatada anteriormente e justificada pelos 

argumentos acima registados. Este facto leva-nos a inferir que o ISCED do Huambo, apesar do 

avanço que tem demonstrado na implementação do estágio enquanto via principal para a 

socialização com a profissão docente, apresenta algumas fragilidades nomeadamente ao nível 

da organização dos processos de supervisão das atividades. Essas fragilidades parecem também 

situar-se ao nível das condições materiais e humanas tendo em conta uma educação de 

qualidade que se almeja, tal como sublinha Lussinga (2016) quando afirma:  

“As instituições de formação de professores devem clamar junto das estâncias 

superiores para o apetrechamento das escolas de formação inicial de professores com 

equipamento e material didático e todos os meios de ensino necessários para 

favorecer uma formação de professores com qualidade e capaz de responder às 

exigências impostas aos desafios da sociedade atual” (ibidem: 266). 

Quanto ao tópico “Os estudantes/futuros professores mostram-se seguros em relação a 

formação que obtêm para exercício futuro da profissão com a realização do Estágio 

Pedagógico” (G6), 69,0% dos estudantes concordaram e 24,1% concordaram plenamente e 

somente 3,4% discordam e 3,4% discordam plenamente. Estes resultados corroboram os dos 

professores que, igualmente, se posicionam, maioritariamente, em concordância (64,7%, B6 

Gráfico 18), o que parece indiciar uma valorização da formação, por parte dos estudantes e dos 

professores. Esta valorização, está em linha com a perspetiva de (Korthagen, Loughran e 

Russell, 2006, in Lopes, 2013) quando sublinham que “a aprendizagem dos futuros professores 

só se torna significativa e poderosa, quando é incorporada na experiência de aprender a ensinar. 

Ainda referem que os formadores de professores precisam de ativamente criar situações em que 
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isso possa ocorrer e que seja uma parte natural da preparação dos futuros professores (ibidem: 

35).  

Finalmente no tópico “A formação realizada no ISCED do Huambo oferece um período 

de estágio no final do curso” (G7) observa-se que 44,8% e 44,8%, respetivamente, de 

estudantes concordaram e concordaram plenamente, revelando num total de 89,6%. Em 

oposição, ocorreram níveis de discordância baixos (com 8,6% e 1,7% de estudantes a 

discordarem e a discordarem plenamente respetivamente). Esta tendência dos dados parece não 

ser corroborada por Lussinga (2016) quando, reportando-se aos estudantes do ISCED de 

Huambo afirma que, 

“Os professores formadores demonstraram como problema do estágio o receio de 

alguns estagiários em enfrentar a sala de aula justificando que em muitos casos estes 

nunca foram professores e sendo que neste ISCED ingressam candidatos que não 

tiveram a formação docente antes do seu ingresso nesta instituição, o que justifica que 

apresentem nos primeiros dias dificuldades frente aos alunos em sala de aula” 

(ibidem: 265). 

Em síntese todos os itens desta dimensão parecem ser bem compreendidos pelos 

estudantes inquiridos quando demonstraram, por um lado, elevado grau de concordância, e de 

reconhecimento, quanto ao modelo de formação, participação na investigação, contacto com a 

prática letiva, e, por outro, se posicionaram de forma discordante enunciando esse nível de 

discordância as suas dúvidas e inquietações relativamente aos vários tópicos em análise.
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Revisitando o estudo nas suas perguntas de investigação, objetivos e referenciais 

Como referem Quivy e Campenhoudt (1995), a conclusão de um trabalho é uma das 

partes que muitos dos leitores leem em primeiro lugar pois permite-lhes ficar com uma ideia 

global do interesse que a investigação tem para si. É nesta lógica de pensamento que trazemos 

uma retrospetiva do estudo realizado para obtermos os conhecimentos desejados. Para isso, 

revisitamos as perguntas de partida e os objetivos que orientaram a investigação. 

Iniciámos esta investigação com a seguinte questão de partida “Em que medida o TFC, 

nos cursos de formação inicial de professores do ISCED de Cabinda, em Angola, constitui 

uma opção curricular adequada ao que é esperado para os futuros professores aí 

formados?”. A este lócus de pesquisa (ISCED de Cabinda) acrescentámos o do ISCED do 

Huambo por ser, em Angola, o único ISCED que optou, do ponto de vista do currículo de 

formação inicial de professores, pela realização de um estágio, em vez de um TFC. Por isso, na 

especificação das perguntas em que se desdobrou esta pergunta inicial, há um conjunto de 

outras que envolvem este segundo ISCED. A intenção foi ajudar a compreender o fenómeno 

em estudo - o “TFC” na formação inicial de professores. Essas perguntas, mais específicas, 

foram as seguintes: 

(1) Que caraterísticas tem o currículo de Formação Inicial de Professores dos cursos 

de Licenciatura no ISCED de Cabinda e no do Huambo? 

(2) Que razões justificam o TFC, a ser realizado pelos estudantes (finalistas) dos cursos 

do ISCED de Cabinda? 

(3) Que importância tem o TFC no currículo dos cursos de Licenciatura do ISCED e 

que condições oferece para a aquisição de saberes e o desenvolvimento de 

competências para que os futuros professores, positivamente, respondam aos desafios 

que o exercício da docência exige?  

(4) Que saberes e competências consideram ter os docentes dos ISCED de Cabinda e 

do Huambo para orientar/supervisionar o TFC e o estágio pedagógico (EP)e que efeito 

gera esta atividade ao nível do aprofundamento da investigação sobre a prática da 

docência? 

(5) Qual deve ser o perfil académico e científico de um docente para orientar um TFC 

ou para supervisionar o estágio pedagógico?  
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(6) Que saberes e competências, para o exercício da docência, proporciona a 

realização do TFC e realização do Estágio Pedagógico (EP) aos estudantes, futuros 

professores, formados nos ISCED de Cabinda e do Huambo?  

Estas perguntas de partida estão em linha com o seguinte objetivo geral do estudo: 

produzir conhecimento sobre a adequação da opção curricular por um TFC nos cursos de 

formação inicial de professores do ISCED de Cabinda e seu contributo para o desenvolvimento 

da investigação. 

Para a concretização deste objetivo foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

✓ Caraterizar os currículos de formação de professores dos cursos de formação 

inicial de professores (Licenciatura) do ISCED de Cabinda; 

✓ Determinar as razões que justificam a elaboração e defesa de um TFC, nos 

currículos dos cursos de Licenciatura para a formação de professores dos ISCED de 

Cabinda e do Huambo;  

✓ Caracterizar a importância que professores/supervisores e estudantes do ISCED 

atribuem ao TFC para o desenvolvimento de seus saberes e desenvolvimento de 

competências que, positivamente, respondam aos desafios que a profissão docente 

exige;  

✓ Identificar saberes e competências que docentes dos ISCED de Cabinda e do 

Huambo consideram ter para a orientação, respetivamente, de TFC e do estágio 

pedagógico (EP) e compreender os efeitos gerados no desenvolvimento profissional e 

no aprofundamento da investigação; 

✓ Inferir a adequação da opção, no currículo de Licenciatura na formação de 

professores do ISCED Cabinda e do Huambo, por um TFC e por um estágio pedagógico 

(EP), respetivamente. 

Para responder às perguntas levantadas e atingir os objetivos traçados, o estudo, na sua 

componente empírica, envolveu estudantes e docentes dos ISCED de Cabinda e do Huambo. 

Para uma caraterização daquelas Instituições foi feita uma análise de documentos normativos 

de carácter nacional, e de alguns regulamentos das instituições e foi também analisada 

legislação que regulamenta a formação inicial de professores em Angola.  

De entre esses documentos legais destaca-se o Decreto Presidencial n.º 205/18 de 3 de 

setembro que prevê a elaboração e implementação de um Programa Nacional de Formação de 
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Professores abrangendo o pessoal docente da Educação Pré-Escolar, do Ensino Primário e do 

Ensino Secundário (geral, técnico-profissional e pedagógico). Do ponto de vista da política de 

formação de professores em Angola, este Decreto Presidencial estabelece a valorização do 

estágio como uma prioridade. Configurando um compromisso social com a melhoria da 

Educação em geral, este novo enquadramento legal, no discurso enunciado, pretende trazer 

mudanças substanciais para o setor da Formação Inicial de Professores em Angola. Como 

argumentam Ribeiro e Magalhães (2014), a gestão das IES “requer maior ênfase no 

compromisso social e no envolvimento dos pares, para fortalecer e dar continuidade a uma 

gestão social e politicamente democrática” (ibidem: 139).  

A valorização do estágio e das práticas pedagógicas, como modalidades fundamentais 

para terminar o curso, pressupõe maior reconhecimento político da dimensão pedagógica na 

formação inicial de professores. Isto supõe, por seu lado, que os formadores dessas instituições 

estejam devidamente qualificados, científica e metodologicamente, pelo que a aposta também 

deve ser feita na sua qualificação, uma vez que, quer num ISCED, quer noutro, há um número 

significativo de professores com qualificações de mestrado e de licenciatura. No caso do ISCED 

de Cabinda: 60,7% com mestrado, 35,7% o doutoramento e 3,6% com licenciatura (ver Tabela 

1). No caso do ISCED do Huambo: 33,6% com mestrado, 19,6% doutoramento e 47,1% com 

licenciatura (ver Tabela 3). O que estamos a sustentar é que a melhoria da qualidade da 

formação inicial de professores requer professores qualificados no sentido de potenciarem aos 

estudantes, futuros professores, “desenvolver uma mentalidade curricular (entendida como 

consciência do sistema em que se está inserido e do papel, ou papéis, que nele desempenham, 

ou podem vir desempenhar)” assim como para os preparar para serem “coautores do currículo 

e não apenas meros recetores” (Leite, 2014: 11). Nesta argumentação, Leite (2014), citando 

Boyd (2010), realça ainda que fazer face às orientações políticas implica um modelo de 

formação de professores “capaz de promover uma socialização profissional que amplia o campo 

dos saberes disciplinares aos seus usos sociais e que proporciona experiências de 

coresponsabilização educacional” (ibidem). Em síntese, a análise da legislação que regulamenta 

a formação inicial de professores em Angola aponta para uma formação que justifica a 

necessidade de mudanças (Severino, 2007).  

Para um aprofundamento teórico da problemática foi também feita uma pesquisa 

bibliográfica a partir das contribuições de vários autores que se têm debruçado sobre a temática 

presente neste estudo, situação que permitiu a construção de um referencial teórico sobre 

formação inicial de professores, desenvolvido no capítulo II deste trabalho. Aí, a partir dos 
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contributos desses autores refletimos sobre o recurso ao TFC, tendo em conta a dupla função: 

formar professores que tenham competências profissionais para os desafios que se colocam à 

educação neste século XXI e contribuir para desenvolver a produção investigativa em Angola. 

Com base nestas finalidades orientadoras do estudo, procurou-se aprofundar o conhecimento 

no que tange à formação de professores. Reconheceu-se, entre outros aspetos, a importância de 

processos através dos quais os estudantes/futuros professores se implicam em experiências de 

aprendizagem que lhes permitam adquirir, ou melhorar, os seus conhecimentos, competências 

e disposições para intervirem profissionalmente no desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem com os seus alunos (Estrela, 2002; Leite, 2009, 2012; Leite e Fernandes, 2010; 

Kortaghen, 2010, entre outros). 

No capítulo III foram apresentados os procedimentos e as técnicas seguidas no estudo, 

e que envolveu quer a análise documental, já referida, quer a construção e aplicação de 

questionários a professores e a estudantes das duas instituições. Os dados obtidos por 

questionário foram tratados por uma estatística simples cujos resultados apresentámos no 

capítulo IV deste trabalho.  

Como foi enunciado no referencial teórico convocado para apoiar a análise da Formação 

Inicial de Professores no ISCED de Cabinda e no do Huambo, foram vários os autores que 

mobilizámos e que permitiram a compreensão de que esta formação necessita de se alicerçar 

em fundamentos consentâneos com os quatro pilares da educação para o século XXI (Delors et 

al, 1996), no sentido de alavancar a educação e o desenvolvimento de Angola e potenciar a 

capacidade para refletir os problemas sociais e educacionais do País.  

Corroborando essa perspetiva, Lussinga e Leite (2015), em estudo relativo ao ISCED 

do Huambo, reconhecem que “a formação de professores conquistou um lugar de prioridade 

para garantir que a educação desempenhasse a sua função social com eficiência, como têm 

sustentado”. 

Colocando o foco nas dimensões teórico-prática da formação, Mouraz, Leite e 

Fernandes (2012: 189) sublinham que “a opção por formações generalistas e a crescente 

dificuldade de condições para realizar estágios em contextos de exercício da docência têm 

prejudicado a relação entre a teoria e a prática”. Concordando com esta ideia, reconhecemos, 

quer enquanto docente, quer enquanto investigadora, que a formação inicial de professores 

exige das instituições formadoras uma atenção acrescida às alterações que vão ocorrendo do 

ponto de vista educacional, e aos desafios que se colocam à profissão docente. Por isso, a 



 

 

249 

 

conceção de formação construída a partir da tese de “dentro da profissão” (Nóvoa, 2009) é um 

dos aspetos que foi privilegiado na análise, pois, consideramos que ela é relevante para a 

formação da pessoa do professor, para a construção do seu perfil e para o desenvolvimento de 

competências de reflexão. Sustentamos, por isso, uma conceção de formação desenvolvida em 

estreita articulação com os cotidianos profissionais de professores, que potencialize os 

processos de auto e hétero reflexão sobre as suas práticas (Canhici, Leite e Fernandes, 2017). 

Dito de outro modo, reconhecemos que a formação de professores deve proporcionar condições 

para a reflexão na e sobre a ação (Zeichner, 2008). Esta maneira de pensar a formação impõe 

aos responsáveis pela formação nos ISCED rever a forma como organizam a formação 

oferecida nas instituições. Estas reflexões teóricas, entre outras, constituíram a base para 

compreender e problematizar o papel do “Trabalho de Fim do Curso” (TFC) nos currículos de 

formação de professores que são formados nos ISCED de Angola. 

Para uma sistematização das conclusões do estudo 

Conclusões relativas aos dados dos professores dos ISCED de Cabinda e do 

Huambo 

Para uma melhor compreensão da lógica seguida neste ponto do trabalho relembramos 

que as respostas dos professores ao questionário foram organizadas em cinco dimensões 

principais que aqui retomamos: Dimensão 1-Modelo de formação inicial de professores,  que 

integrou três categorias: Características que devem orientar o modelo de formação inicial de 

professores; Características do modelo de formação seguido em cada ISCED; Socialização 

dos estudantes/futuros professores com a prática docente; Dimensão 2- Trabalho de Fim de 

Curso no currículo de Formação; Dimensão 3 - Competências e Perfil para a Orientação que 

contemplou também duas categorias de análise: Competências académicas e investigativas; 

Competências interpessoais e comunicativas; Dimensão 4 – A investigação na formação; 

Dimensão 5- Relação entre a universidade e a sociedade. 

Os resultados apresentados no capítulo IV, relativamente às Características que devem 

orientar o modelo de formação inicial de professores, assim como as Características do modelo 

de formação seguido em cada um dos ISCED estudados e a Socialização dos estudantes, futuros 

professores, com a prática docente, permitiram retirar, como primeira conclusão, a ideia de 

que, em ambos os ISCED, o modelo de formação precisa de estar organizada de modo a 

responder aos quatro pilares da Educação para o Século XXI e potenciar a capacidade para 
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refletir os problemas sociais e educacionais do país. Especificamente, em relação ao ISCED de 

Cabinda, o posicionamento dos professores é de elevada concordância em relação a todos os 

tópicos relativos à Dimensão 1- Modelo de formação inicial de professores, o que permite 

concluir que a formação realizada nessa Instituição está ainda longe do modelo de formação 

adequado ao que é exigido ao exercício da docência. Esse nível de concordância mostra sinais 

de evidente reconhecimento dos professores relativamente às Características que devem 

orientar o modelo de formação inicial de professores do ISCED de Cabinda. Mostra ainda que 

a formação precisa de ser melhorada, nomeadamente quanto à consolidação da componente 

teórica, na sua relação com as questões sociais e as componentes de investigação e de extensão 

à comunidade. No que respeita às Características do modelo de formação inicial de professores 

seguido no ISCED Cabinda, embora os dados, na sua globalidade, evidenciem um 

posicionamento de concordância em todos os temas, eles revelam também uma certa 

ambiguidade, e aparente contradição entre si, designadamente nos aspetos relacionados com a 

componente teoria-prática, com o modelo generalista e com a componente pedagógica da 

formação, em linha com os aspetos valorizados no item Características que devem orientar o 

modelo de formação inicial. 

Também no caso do ISCED do Huambo, a análise dos dados relativos à primeira 

dimensão apontou para um alto nível de concordância dos professores em todos os tópicos 

relacionados com Características que devem orientar o modelo de formação inicial de 

professores na sua Instituição. Esta situação permite concluir que os professores que 

colaboraram nesta investigação reconhecem que a formação oferecida pelo ISCED do Huambo 

precisa de ser reforçada na sua dimensão pedagógica e de investigação, na ampliação da oferta 

curricular e na promoção de competências que contribuam para refletir os/sobre problemas 

sociais do país. Tal como se observou para o caso do ISCED de Cabinda, também no ISCED 

do Huambo os dados evidenciam uma certa ambivalência quanto às Caraterísticas que os 

professores consideram que devem orientar o modelo de formação inicial de professores e as 

caraterísticas reais do modelo de formação seguido na Instituição, nomeadamente quanto à 

componente pedagógica na sua relação com a natureza generalista do curso. Este 

posicionamento similar entre os professores das duas Instituições permite concluir que uns e 

outros percebem a necessidade de o modelo de formação em curso beneficiar de maior 

articulação entre as componentes teóricas e práticas (Kortaghen, 2010). Permite concluir ainda 

que os professores inquiridos reconhecem que a socialização com a profissão requer uma 

aplicação, na prática, dos conhecimentos adquiridos através da teoria. 
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Os resultados relativos à categoria Socialização dos estudantes, futuros professores, 

com a prática docente, mostram uma grande oscilação em termos de concordância e de 

discordância nas respostas dos professores do ISCED de Cabinda. Esta situação permite-nos 

concluir quanto ao lugar ambíguo que a componente prática parece ter no modelo de formação 

em curso nesta Instituição e apontar ainda para a necessidade de uma profunda reflexão da 

Instituição neste domínio. Reconhecemos, nesta posição, que para que os estudantes futuros 

professores possam estar seguros no exercício futuro da profissão, eles precisam passar pelo 

processo de observação de aulas e de vivenciar a prática pedagógica, nomeadamente através da 

realização de um estágio pedagógico que acompanhe a componente científica do curso. Neste 

posicionamento somos apoiadas por Freire (2001) quando defende que os estágios pedagógicos 

permitem aos estudantes a aquisição de saberes relacionados com o como ensinar e como agir 

profissionalmente e também a “consciencialização das mudanças que neles vão ocorrendo, 

possibilitando a compreensão do sentido da mudança e o que pode facilitar a transição do 

pensamento académico para o pensamento pedagógico” (p. 19). Posição idêntica têm autores 

que referimos no capítulo de construção do referencial teórico (Estrela e Freire, 2009; Leite, 

2009, 2012; Leite e Fernandes, 2010; Tardif, Lessard e Gauthier, 1998, entre outros) e Dubar 

(2012), quando enfatiza que somente com o cumprimento deste processo de estágio o professor 

pode atingir a chamada socialização profissional. 

Relativamente ao ISCED do Huambo, os resultados permitem concluir que os 

professores revelam um posicionamento não consensualizado quanto à formação permitir 

contacto dos estudantes com a prática letiva e com a observação de aulas, o que, em si, parece 

significar uma fragilidade da formação no que toca à preparação pedagógico-didática dos 

futuros professores. Todavia, como se salientou no Capitulo IV, não deixa de ser surpreendente 

que os professores se tenham, maioritariamente, posicionado de modo concordante quanto ao 

item “Os estudantes/futuros professores mostram-se seguros na relação da formação com o 

exercício futuro da profissão docente” (B6, Gráfico 18), o que em si parece evidenciar alguma 

incoerência nas leituras dos professores inquiridos quanto ao modelo de formação do ISCED 

do Huambo. 

Sobre as perceções relativas ao Trabalho de Fim de Curso no currículo de Formação, 

nos vários tópicos analisados, os resultados permitem concluir que os professores do ISCED de 

Cabinda reconhecem que o TFC, tal como está a ser desenvolvido, não contribui para o 

desenvolvimento de competências de investigação e de consolidação de conhecimentos 

científicos e metodológicos e de reflexão sobre a prática. Considerando a importância de 
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articulação entre teoria e prática (Kortaghen, 2010) e reconhecendo a importância que tem o 

tempo de socialização com a profissão e a reflexão sobre o exercício da docência na formação 

inicial de professores, questionamo-nos se o TFC será, efetivamente, a opção curricular mais 

adequada para uma formação consistente e que ofereça condições de vivência com a profissão. 

No tocante aos resultados do ISCED do Huambo a tendência dos dados permite também 

concluir que o TFC não parece ser reconhecido como um dispositivo que contribua para uma 

formação sólida dos estudantes, nomeadamente no que respeita ao contacto com a prática letiva 

e com a socialização com a profissão. Como aludimos, esta poderá ter sido uma razão que 

poderá ter justificado que, desde 2011, o ISCED do Huambo tenha substituído o TFC por 

estágio, como forma de finalização da formação dos estudantes/futuros professores. Esta opção 

está em linha com a perspetiva de Kortaghen (2010) e de Korthagen, Loughran e Russel (in 

Lopes, 2013) relativamente à importância de se articular as componentes teoria - prática na 

formação de professores.  

Todavia, estudos realizados (Lussinga, 2016) mostram que há aspetos que necessitam 

de ser melhorados neste ISCED, tal como:  

“falta de professores qualificados, professores pouco experientes, pouco 

acompanhamento ao estágio, a falta de transparência e atitudes menos positivas para 

com os estudantes, sendo no plano curricular ter sido verificado o excesso de 

conteúdos nas disciplinas gerais, a falta de vínculo teoria-prática, a falta de aulas 

práticas, laboratórios e a bibliografia essencial (ibidem: 251). 

Considerando os resultados gerais dos vários tópicos que integram esta dimensão, 

conclui-se que os professores desta instituição estão cientes de que o modelo de TFC não será 

o mais adequado para a formação inicial de professores, podendo ainda inferir-se que as suas 

expectativas em relação à qualidade da formação dos estudantes parecem ser baixas.   

Relativamente à dimensão Competências e Perfil para a Orientação, e particularmente 

quanto às Competências Interpessoais e Comunicativas, os resultados permitem concluir que 

há um reconhecimento por parte dos professores inquiridos relativamente à importância de: 

desenvolverem competências de organização, de trabalho em equipa; de ouvir os diferentes 

pontos de vista; de gerir emoções; e de ser flexível e tolerante. Neste complexo processo, 

conclui-se também que os professores do ISCED de Cabinda parecem reconhecer que precisam 

de desenvolver, no âmbito da orientação, competências quer para criarem sinergias internas e 

desenvolverem trabalhos de grupo, quer para estabelecerem novos contactos com 
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investigadores e instituições externos/as. Parece, pois, que os professores reconhecem a 

necessidade de desenvolverem estas competências para que se descartem da lógica de trabalho 

individualista que parece ainda caraterizar o trabalho em Instituições do Ensino Superior. Por 

outro lado, ao admitirem que precisam desenvolver a capacidade de ser flexível na orientação 

dos TFC parecem remeter para um procedimento de orientação prescritivo/normativo, com 

muito pouca margem para “desvios”, o que induz para a ideia de que esta Instituição precisa 

repensar os processos de orientação do TFC.  

Por seu lado, no que respeita às Competências académicas e investigativas do perfil 

para orientação dos TFC, concluiu-se que os professores reconhecem precisar de envolver os 

estudantes em atividades de pesquisa, conferindo maior rigor ao processo de orientação de 

modo a incutir uma visão alargada sobre o processo de fazer investigação, e estimular 

intelectualmente os estudantes para um processo que é complexo. Este posicionamento dos 

professores encontra eco na visão de Alarcão (2001), ao considerar essencial o desenvolvimento 

de um conjunto de quatro competências essenciais à vivência dos professores como 

investigadores, a saber: i) Atitudes – ter espírito aberto e divergente; compromisso e 

perseverança; respeito pelas ideias do outro; autoconfiança; capacidade de se sentir 

questionado; sentido de realidade e espírito de aprendizagem ao longo da vida; ii) Competências 

de ação – decisão no desenvolvimento, na execução e na avaliação dos projetos; capacidade de 

trabalhar em conjunto; pedir colaboração e dar colaboração; iii) Competências metodológicas 

– observação; levantamento das hipóteses; formulação de questões de pesquisa; delimitação e 

focagem das questões a pesquisar; análise; sistematização; estabelecimento de relações 

temáticas e monitorização; iv) Competências de comunicação – clareza; diálogo 

(argumentativo e interpretativo); realce para os aspetos que contribuem para o conhecimento 

ou resolução dos problemas em estudo (ibidem: 6). Em consonância com a autora, também nós 

reconhecemos como essencial o domínio destas competências para o exercício de orientação 

científica, admitindo, todavia, tratar-se de um processo complexo onde se cruzam 

subjetividades, valores, conceções, conceitos e preconceitos, o que requer por parte de quem 

tem a responsabilidade de orientação/supervisão maior consciência e “vigilância sobre si 

próprio”, sob pena de se cair em juízos de valor injustos.  

Na mesma direção situam-se os dados do ISCED do Huambo quanto às Competências 

e Perfil para a Orientação. Os resultados permitem concluir que há por parte dos professores 

inquiridos um grande reconhecimento no que concerne ao domínio de competências 

académicas e investigativas como requisitos para serem orientadores e supervisores de TFC e 
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de Relatórios de Estágios. Neste reconhecimento, realçam uma visão alargada sobre o processo 

de fazer investigação e a capacidade para estimular, nos estudantes, competências de 

investigação e de estímulo à autonomia e competências de reflexão sobre os problemas sociais. 

A capacidade de organização surge como uma competência a ser melhorada por todos os 

docentes/orientadores. 

De salientar ainda que, apesar de esta Instituição desde 2011 ter adotado o estágio como 

forma de finalização do curso (Lussinga, 2016) os resultados não se distanciam dos professores 

do ISCED de Cabinda, cujo procedimento de conclusão de licenciatura continua a ser o TFC. 

Especificamente no que se refere aos professores do ISCED do Huambo parece poder concluir-

se que estes têm consciência sobre a importância de desenvolverem competências necessárias 

para estimular nos seus alunos a capacidade de refletir sobre o processo de investigação que 

desenvolvem, ao mesmo tempo que parecem reconhecer o diálogo como estratégia promotora 

da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Sobre categoria das Competências interpessoais e comunicativas no ISCED do 

Huambo, concluímos que os professores atribuem muita importância a características de 

natureza interpessoal e comunicativas nos processos de orientação e supervisão do TFC, bem 

como no acompanhamento do estágio curricular de fim de curso. Em linha com os dados do 

ISCED de Cabinda, os resultados evidenciam que estes professores reconhecem ser importante 

estabelecer sinergias internas e dinâmicas de grupo, bem como estabelecer novos contactos com 

investigadores e instituições externos/as. Estas competências são essenciais principalmente as 

de dinâmicas de grupo. Pois, segundo Garido e Prado (2016), no novo modelo de ensino, o 

conhecimento é construído em conjunto por alunos e professores, sendo esta interação um 

componente-chave na promoção da aprendizagem cooperativa e do trabalho em equipa. Para as 

autoras, uma equipa pode ser definida como um pequeno número de pessoas com competências 

complementares comprometidas com um propósito comum, objetivos de desempenho e uma 

abordagem pela qual são mutuamente responsáveis (p. 137). 

             Segundo as autoras que estamos a convocar, numa equipa deve haver: 

complementaridade de competências, compromisso com um propósito comum e objetivos de 

performance; compromisso de uma abordagem comum; responsabilidade mútua; e finalmente 

a aprendizagem baseada no trabalho em equipa (Idem, p. 140). Explicitando o valor e 

significado destas competências as autoras de que estamos a convocar, esclarecem portanto, 

que, no que refere a complementaridade de competências, esta envolve a “perícia técnica ou 

funcional”, onde os seus elementos precisam desenvolver um conjunto de competências 
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necessárias para desempenhar as tarefas pelas quais são responsáveis, desenvolver as 

competências de resolução de problemas e de tomada de decisão, isto é, a equipa deve ser capaz 

de identificar os problemas e oportunidades que enfrenta, avaliar as suas opções e tomar as 

decisões necessárias sobre como deve proceder, e desenvolver as competências de 

relacionamento interpessoal, que resulta num entendimento e num propósito comuns que não 

pode ser alcançados sem a existência de uma comunicação eficaz e de conflitos construtivos, 

de que dependem as competências interpessoais. O que significa que cada elemento deve 

assumir os riscos, objetividade, escuta ativa e reconhecer os interesses, desempenhos e 

realizações dos outros (p. 141); 

             Para as autoras o “compromisso com um propósito comum e objetivos de performance”, 

no contexto académico, o trabalho proposto pelo professor estabelece os objetivos globais. Mas 

o sucesso da execução do trabalho final resulta frequentemente da emergência de um, ou mais 

membros do grupo que, em diferentes momentos, incentivam a estruturação dos objetivos e 

tarefas especificas, a elaboração do plano para a sua execução, proporcionam condições para a 

distribuição das tarefas em função dos gostos e competências dos membros da equipa; 

Para elas, no “compromisso de uma abordagem comum” as equipas devem também desenvolver 

uma abordagem comum, isto é, a forma como os seus elementos irão trabalhar juntos para 

alcançar o seu propósito (Ibdem); 

               No que se refere à “responsabilidade mútua” segundo as autoras que estamos a 

convocar, tal responsabilidade, diz respeito às promessas sinceras que os membros fazem a si 

próprios e aos outros, promessas que sustentam dois aspetos fundamentais das equipas: 

compromisso e confiança. Pois, nenhum grupo pode se tornar equipa até que se torne 

responsável como equipa. Porque, ao assumirem as responsabilidades pelos resultados da 

equipa, cada membro ganha o direito de expressar as suas visões sobre todos os aspetos dos 

esforços da equipa e que estas sejam ouvidas de forma justa e construtiva (Idem, p. 142); 

Finalmente as autoras referem que, a “aprendizagem baseada no trabalho em equipa” é uma 

estratégia de ensino onde os alunos trabalham em pequenos grupos para melhorar/aprofundar a 

aprendizagem. Apresentam os quatro elementos essenciais desta metodologia definidos por 

Michaelsen e Sweet sendo: Equipas devidamente criadas e geridas; Alunos responsáveis pela 

quantidade e qualidade do seu trabalho individual e em equipa; Feedback regular e em tempo 

útil e; Tarefas coletivas que promovem a aprendizagem e o desenvolvimento da equipa (p. 145). 
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               Sobre a dimensão Investigação na formação inicial de professores, os dados 

permitiram concluir que os professores inquiridos manifestaram um elevado reconhecimento 

sobre a importância de se realizar mais investigação no ISCED de Cabinda e que esta precisa 

de ser ampliada e diversificada. Ao mesmo tempo, reconhecem que a investigação deve ser 

orientada para a melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem nas salas de 

aulas, mas também deve ser ampliada a produção de artigos científicos, envolvendo os 

estudantes. Os resultados denunciam, por seu lado, que embora os professores estimulem os 

estudantes a envolverem-se em projetos de investigação e a participarem em eventos científicos, 

faltam condições para a realização de investigação e uma posterior divulgação regular através 

de artigos científicos. Entendendo que a componente de investigação contribui para reforçar os 

conhecimentos, consideramos que a falta de condições para aprofundar esta dimensão 

comprometerá a qualidade da formação dos estudantes/futuros professores. Como sublinha 

Nóvoa (2017) a formação deve desenvolver-se alternando momentos de forte pendor teórico, 

nas disciplinas e nas ciências da educação, seguidos de momentos de trabalho nas escolas, 

durante os quais se levantam novos problemas a serem estudados através da reflexão e da 

pesquisa. Em articulação com esta ideia, está a valorização pelos inquiridos das questões 

referenciadas nesta dimensão, tais como: Desenvolver projetos que estimulem e contribuam 

para melhorar a investigação; Realizar a investigação em articulação com o plano curricular 

dos cursos de formação inicial de professores; A investigação não deve ser orientada só para 

a vertente de ensino; A crescente falta de condições no ISCED de Cabinda (equipamentos, 

materiais, internet...) para a realização de investigação e sua posterior divulgação. Esta 

enunciação permite concluir que estes professores reconhecem ser a investigação uma via 

essencial para a melhoria da formação dos estudantes/futuros professores, por potenciar o 

desenvolvimento de competências de problematização das questões sociais e educacionais.  

Os resultados do ISCED do Huambo vão no mesmo sentido dos do ISCED de Cabinda 

e permitem concluir que os professores inquiridos têm uma consciência clara sobre a fragilidade 

da investigação na formação inicial nesta IES, apontando para uma real necessidade de ela se 

desenvolver em articulação com o plano curricular dos cursos. Esta situação levou-nos a 

concluir ainda que, para que os professores possam Desenvolver projetos de investigação, 

realizar investigação em articulação com o plano curricular dos cursos e não Orientar a 

investigação simplesmente na vertente do ensino, mas também para a vertente de extensão à 

comunidade, deverá haver um posicionamento da Universidade de maior reconhecimento do 

papel da investigação na produção de conhecimento científico e, assim também, na melhoria 
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dos processos de ensino e de aprendizagem. Enquanto docente do Ensino Superior e 

investigadora considero ser muito importante que as IES se organizem de modo a que todos os 

professores sejam integrados em grupos de pesquisa de acordo com as suas áreas de ensino e 

pesquisa, e os estudantes possam desenvolver os Trabalhos de Fim do Curso e os Relatórios de 

Estágio em articulação com as linhas/grupos de pesquisa em que se venham a inserir. 

Nesta leitura, posicionamo-nos em consonância com Nóvoa (2017), e a ideia de que 

devem ser criadas condições para que a formação de professores contribua para uma renovação 

e recomposição do trabalho pedagógico, no plano individual e coletivo. Para isso, 

reconhecemos também com o autor que é necessário que os professores realizem estudos de 

análise das realidades escolares e do trabalho docente que contribuam uma reflexão profissional 

individual e com os pares. 

Na dimensão Relação entre a universidade e a sociedade, existe a noção de que a 

universidade é uma instituição que contribui para o desenvolvimento da comunidade. Para 

cumprir com este pressuposto, é exigido que os professores valorizem as atividades de extensão 

à comunidade, ou seja, que reconheçam que a missão desta instituição passa pelo ensino e pela 

pesquisa, mas também pela extensão. Como lembra ainda Nóvoa (2017) não basta as 

universidades formar um professor é preciso também a presença da sociedade e das 

comunidades locais.  

Retornando as perceções dos professores do ISCED de Cabinda sobre as questões da 

relação da universidade com a sociedade, através de projetos de investigação e de intervenção, 

os resultados permitem concluir que há uma certa fragilidade desta instituição em se aliar a 

outras instituições locais e com elas desenvolver projetos de investigação e de intervenção que 

contribuam para a melhoria das condições sociais existentes. Conclui-se também a falta de 

existência de uma política de incentivo à realização de projetos ou atividades de extensão à 

comunidade nos diferentes grupos/linhas de pesquisa.  

Atendendo a que esta investigação abrangeu também o ISCED do Huambo, 

relativamente à Relação entre a universidade e a sociedade, conclui-se, à semelhança do que 

acontece no ISCED de Cabinda, que nesta IES esta dimensão não é ainda muito valorizada. Os 

resultados evidenciam que muitos professores desta IES mostraram não estar muito satisfeitos 

com as condições que a Universidade oferece quer para a realização de projetos que envolvam 

outras instituições da sociedade, quer relativamente ao tempo para realizarem atividades e 

projetos de extensão à/com comunidade. 
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Conclusões relativas aos dados dos estudantes dos ISCED de Cabinda e do 

Huambo 

A análise dos dados relativamente aos estudantes, como se demonstrou no capítulo IV, 

organizou-se também em 5 dimensões: i) Disposição e motivação de ingresso no ISCED de 

Cabinda; ii) Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso no ISCED de Cabinda 

incluindo a categoria referente a Ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a 

um bom orientador; iii) Processo de elaboração, escrita e defesa de TFC: Dificuldades e 

desafios e a categoria o Impacto do TFC na vida do estudante; iv) Investigação na formação 

dos estudantes/futuros professores; e v) Socialização dos estudantes/futuros professores com a 

prática docente. 

Os resultados relativos à dimensão Disposição e motivação de ingresso no ISCED de 

Cabinda, permitiram concluir que as principais motivações que levaram os estudantes a 

ingressar no ISCED prendem-se com o desenvolvimento de competências e aprofundamento 

da formação para uma melhor qualidade da profissão docente, e com o aumento salarial 

associado à progressão na carreira. Sendo muitos os estudantes participantes no estudo 

professores que já estão em exercício, estas razões denunciam que a sua formação inicial terá 

sido frágil, o que justifica procurarem, agora, maior aprofundamento de conhecimentos para 

colmatar lacunas sentidas. Como sublinha Nóvoa (2017) é preciso fornecer conhecimentos 

sobre a profissão docente, ao mesmo tempo que importa conhecer se têm condições e 

disposições para serem professores. Uma outra conclusão, que pode também ser relacionada 

com esta perspetiva do autor, tem a ver com o modo como os estudantes valorizam a ideia de 

que o país precisa de ter professores qualificados. Segundo Nóvoa (2017) a formação inicial de 

professores configura um meio para a transformação educativa, e especificamente para a 

melhoria da educação escolar (ibidem: 79). 

Para os estudantes do ISCED do Huambo, as razões/motivações para ingressarem na 

IES não se enquadram na falta de emprego, obrigação dos pais, ou motivação dos amigos, e 

falta de alternativa na vida. São apontadas como principais razões: Gosto pela profissão 

docente; Vontade de contribuir para o desenvolvimento do país; Melhoria das competências 

intelectuais e académicas para a melhoria do exercício da profissão docente. Estes resultados 

estão em linha com o estudo realizado por Lussinga (2016) que demonstrou que os estudantes 

deste ISCED manifestam muita vontade em realizar investigação, reconhecendo que esse é um 

caminho que permite a obtenção de novos saberes que podem ter impacto na prática 
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profissional. Sustenta ainda a autora que ter identificado um certo equilíbrio entre as motivações 

internas e as motivações externas para a escolha da profissão docente. Estas motivações, 

relacionam-se com o significado de “ser professor” que, em sua perspetiva, passa por:  

“prestar serviço à sociedade, isto é, transformar o homem, mudar comportamentos, 

preparar futuras gerações. Ser espelho, moldar mentes, formar opiniões, influenciar 

personalidade. Construir a sociedade, e contribuir para a mudança, e servir de 

alicerce para outras áreas, impulsionando o desenvolvimento” (Lussinga, 2016:184). 

Numa outra perspetiva, concordamos com Nóvoa (2017) e com ele reconhecemos que 

aprender a ser professor exige um trabalho metódico, sistemático de aprofundamento em três 

dimensões centrais, tais como: o desenvolvimento de uma vida cultural e científica própria, a 

dimensão ética, a construção de um “ethos” profissional e a compreensão de que um professor 

tem de se preparar para agir num ambiente de incerteza e de imprevisibilidade. 

Relativamente à dimensão Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso no 

ISCED de Cabinda, não foi nossa intenção classificar orientadores, pois, tal como Stemberg 

(1981), cit por Melo e Simões, (2015, p. 186) consideramos que não existe um “orientador 

ideal”, mas, sim, conhecer as perceções que deles têm os estudantes. Os resultados permitiram 

concluir que os estudantes reconhecem que os seus orientadores são disponíveis, e que reservam 

tempo para discutirem e debaterem os aspetos relacionados com os seus trabalhos. Reconhecem 

positivamente o trabalho dos orientadores e consideram que eles agem como orientadores 

formadores, críticos, que querem sempre melhorar.  

Quanto ao ISCED do Huambo, os inquiridos também mostraram muita satisfação 

relativamente aos perfis dos seus orientadores entendendo que não são fantasmas, 

desinteressados na orientação, nem frustrados e muito menos “proprietários” de um saber. Estas 

perceções permitem concluir que os orientadores são reconhecidos pelos estudantes como 

pessoas disponíveis, atentas às dúvidas dos estudantes, prestando-lhes apoio sempre que 

solicitado, no sentido de promoverem a sua formação integral. Por outro lado, isto faz notar a 

importância de o orientador assumir caraterísticas de um “amigo crítico” (Leite, 2003) que, ao 

mesmo tempo que procura atender aos interesses e dificuldades dos estudantes, também os 

“puxa” para novas reflexões e questionamentos, num registo flexível, conduzindo a orientação 

de forma centrada na pessoa (Melo e Simões, 2015).  

Os resultados relativos às Caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom 

orientador, estão em linha com estas perspetivas dos autores pois permitem concluir que as 
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caraterísticas que os estudantes mais apreciam de um orientador é a de ser alguém que: contribui 

para a aprendizagem dos estudantes, que se mostra disponível, realizando feedbacks críticos do 

trabalho atempado, que é amável estabelecendo com o estudante uma relação informal e que se 

empenha no sucesso do estudante de modo a que apresente um trabalho final com qualidade.  

Nesta mesma categoria de análise também os estudantes do ISCED do Huambo 

reconhecem a manifestação de disponibilidade e empenho no sucesso dos estudantes, como 

caraterísticas importantes no processo de orientação. Este reconhecimento é também reforçado 

pelas razões invocadas de que seus orientadores são críticos construtivos ao demonstrarem obter 

conhecimentos científicos e darem atempadamente feedback. A salientar, como conclusão, o 

facto de os estudantes valorizarem como caraterística do orientador serem, por este, 

reconhecidos e respeitados na sua condição de estudante, havendo uma relação aberta e de 

confiança entre orientador e estudantes. Todavia, os resultados apontam existir, por parte dos 

estudantes, uma grande expectativa em relação a que o seu orientador do TFC esteja disponível 

quando necessário, e que leia os trabalhos e os analise criticamente, parecendo estes dados 

denunciar a ideia de que este não tem sido o caminho seguido na orientação do TFC. 

No que concerne à dimensão Processo de elaboração, escrita e defesa de TFC: 

dificuldades e desafios, os resultados do ISCED de Cabinda mostraram que a maior dificuldade 

manifestada tem a ver com A falta de acesso a fontes de dados disponibilizados pela internet, 

tais como monografias, dissertações e teses nacionais publicadas, facto que levanta questões 

relacionadas com condições de igualdade para todos os estudantes de acesso aos recursos 

indispensáveis à realização do TFC. Tomando como exemplo a atividade de revisão de 

literatura, esta envolve um processo de transformação da informação em conhecimento, o que 

implica uma capacidade de gerir a informação e trabalhá-la (Cardoso, Alarcão e Celorico, 

2010). Ora, para que o estudante possa realizar com sucesso esta fase, como expressam as 

autoras, são necessárias condições, nomeadamente o acesso a uma boa base de dados disponível 

on-line e a outras fontes e matérias. Estas dificuldades são, em nossa perspetiva, de grande 

relevância para reflexão e tomada de decisão para a instituição que promove a formação, no 

sentido de rever as condições que oferece para esta formação. Por outro lado, embora 

reconheçamos, com alguns autores (Leite e Fernandes, 2010; Kortaghen, Louhran e Russell, 

2013), de que mudar é um processo a longo prazo, reconhecemos que a formação inicial de 

professores tem uma quota parte de importância no exercido de “ser professor” que precisa ser 

sempre investido de um contínuo processo de desenvolvimento profissional (Day, 2001). 
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No ISCED do Huambo, as dificuldades ao nível do processo de elaboração, escrita e 

defesa do TFC e dos seus relatórios de estágio parecem estar mais relacionadas com a instrução 

escrita específica para a disciplina de Língua Portuguesa. Também aqui se conclui que existem 

dificuldades de acesso a obras e a outros documentos e fontes de dados disponibilizados pela 

internet como monografias, dissertações e teses nacionais publicadas. Estas dificuldades, à 

semelhança das que foram identificadas pelos estudantes do ISCED de Cabinda, evidenciam 

que os estudantes do ISCED do Huambo também não têm as melhores condições de acesso a 

material e a bibliografia para a realização dos TFC e elaboração dos relatórios. Este parece ser 

um problema transversal às Universidades Angolanas se atendermos o estudo realizado por 

Quitembo (2010) sobre a formação de professores de Matemática proporcionada pelo ISCED 

de Benguela, nomeadamente quando refere: 

“a inexistência de condições favoráveis para o exercício adequado da profissão docente é a 

causa de algumas situações negativas que vêm existido e se incrementando ao longo dos anos 

no sistema de ensino, sendo que o desenvolvimento da profissão docente é exercido com muito 

sacrifício, isto para não falar o que os estudantes passam com a falta de bibliografia (p. 266). 

Admite ainda que para além da escassez de bibliografia, a biblioteca como lugar de consulta, 

por um lado, não apresenta espaço suficientemente aceitável para acomodar os interessados 

em pesquisas bibliográficas, por outro lado, não oferece bibliografia suficiente, necessária e 

atualizada, que possa satisfazer as necessidades de pesquisa, quer dos professores quer dos 

estudantes” (ibidem: 645). 

A formação dos recursos humanos é hoje tida como o pilar do desenvolvimento dos 

países. Nóvoa (2017) defende que a formação é fundamental para construir a profissionalidade 

docente, e para preparar os professores do ponto de vista técnico, científico ou pedagógico. Não 

se pode “tapar o sol com a peneira”, é preciso refletir sobre a forma como queremos formar. 

Refletir sobre as condições humanas e materiais e, principalmente, não deixar de refletir sobre 

quais os princípios fundamentais que devem sustentar os programas e práticas de formação de 

professores para que estes respondam às expectativas, necessidades e práticas dos formadores 

de professores e dos estudantes (Kortaghen, Louhhran e Russell, 2013).  

Relacionado com as ideias que temos vindo a apresentar estão também os resultados 

relativos à categoria Impacto do TFC na formação do estudante. Os estudantes do ISCED 

de Cabinda posicionaram-se de forma muito positiva quanto ao TFC, reconhecendo que este 

traz resultados positivos para a sua formação, contribuindo para a consolidação de 

conhecimentos necessários para o exercício da docência. Embora reconheçam que este trabalho 
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permite desenvolver competências de reflexão crítica sobre a profissão docente e competências 

de escrita científica, o conjunto de dados que recolhemos levam-nos a concluir que os 

professores orientadores no ISCED de Cabinda precisam rever as suas práticas de orientação 

mobilizando esforços para desenvolver competências essenciais ao processo de supervisão dos 

trabalhos e das áreas de pesquisa. Admitindo que se trata de um Trabalho Final de Curso, 

ficamos com algumas dúvidas quanto às possibilidades que oferece aos estudantes de 

efetivamente desenvolverem competências de investigação e, por outro, de os habilitar para 

uma socialização com a prática docente que sustente no futuro o exercício de “ser professor”. 

Também no caso do ISCED do Huambo, os resultados indiciam que os estudantes 

reconhecem que o TFC tem impacto ao nível da construção de competências, provocando um 

aprimoramento de conhecimentos sobre as técnicas de investigação científica, recolha, consulta 

de autores, organização do material e o manuseamento do computador para a sua elaboração. 

Reconhecem ser um importante dispositivo na sua formação como futuros professores porque 

potencia a consolidação de conhecimentos científicos e o desenvolvimento de competências de 

investigação e de escrita científica. Apesar disso, a experiência de estágio e de contacto com 

situações reais relacionadas com a profissão parece estar mais em linha com o que tem sido 

sustentado pela literatura académica. Portanto, a concentração do estágio no final do curso e o 

pouco tempo/horas que lhe é atribuído dificultam o aprofundamento da atividade profissional 

e as oportunidades de sobre ela refletir. A exemplo disso, como mostrou o estudo de Lussinga 

(2016), sobre as sugestões dos formadores na alteração no curso de formação de professores, 

nas áreas referidas relacionadas com o plano de estudo, administrativas e pedagógico-didáticas 

como: 

✓ Continuação com a modalidade de eliminar a exigência de elaborar uma 

monografia para a obtenção do grau de licenciatura; 

✓ Acréscimo de disciplinas específicas no plano de estudo; 

✓ Eliminação ou redução de disciplinas que não têm muita relação com o curso; 

✓ Em relação ao plano curricular, redução do tempo de formação para três anos, 

aumentando a carga horária nas disciplinas práticas e metodológicas; 

✓ Relativamente a questões administrativas mais investimento nos materiais 

didáticos;  
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✓ Um maior número no acompanhamento das práticas pedagógicas para maior 

envolvimento com os estudantes estagiários; 

✓   Mudança na forma de acompanhamento do estágio, sendo que estes professores 

acompanhantes não deveriam ter outra carga horária de modo a permitir que 

seguem os estagiários com maior rigor; 

✓ Que o ISCED prestasse uma formação aos professores formadores das escolas 

do 2º ciclo onde decorre o estágio (p. 224). 

Relativamente a questões pedagógico-didáticas a autora aponta ainda para a melhoria do estágio 

curricular que deveria aliar a teoria com a prática e experimentação de novos modelos de 

formação de outros países e a mudança de metodologia das aulas nas disciplinas-Chave do 

curso, assim, como a revisão dos métodos de avaliação  (Idem, p. 225).  

Olhando para os resultados dos dois ISCED, e, portanto, assumindo aqui o entender que 

estes estudantes reconhecem o TFC ser um elemento enriquecedor da sua formação, 

consideramos que ele pode configurar um instrumento para que os estudantes saibam como 

aplicar métodos de pesquisa exigidos para o exercício da prática docente, assim como saber 

fazer diagnósticos durante o processo do seu percurso profissional. No entanto, para que isso 

ocorra, é necessário que essa pesquisa se centre sobre a atividade docente e não apenas sobre 

conteúdos específicos dos programas das áreas disciplinares desses futuros docentes. 

Outra dimensão analisada foi a Investigação na formação inicial dos estudantes/ 

futuros professores. Procurou-se compreender a organização da instituição no que concerne 

ao envolvimento e à integração dos estudantes, neste caso do ISCED de Cabinda, nas diversas 

atividades e projetos de investigação, e o seu consequente enquadramento em grupos de 

pesquisa dos seus orientadores. A este propósito, os dados permitiram concluir que a formação 

não deverá dissociar-se da investigação, em linha com o pensamento de Kortaghen (2010) 

quando sustenta a importância da articulação teoria-prática. Sobre este aspeto, os resultados 

evidenciam também o desejo da maior parte dos estudantes em integrar equipas e projetos de 

investigação, razão pela qual considerámos ser importante que estes estudantes sejam 

estimulados a integrarem, junto com os seus orientadores/supervisores, em grupos de pesquisa 

para que aprendam a investigar. Em concordância com Cunha (2011), também nós 

reconhecemos que a investigação “faz” melhores professores porque os ajuda a pensar, a 

duvidar, a compreender, e essas são qualidades importantes na docência, pois, para se construir 
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pontes entre o pesquisar, o ensinar e o aprender, requerem-se saberes próprios, que levem em 

conta o estudante, a cultura e as condições objetivas e contextuais da aprendizagem. 

Atendendo aos resultados do ponto de vista do envolvimento que a universidade deve 

ter com a comunidade, corroboramos a ideia referida por Severino (2007) quando refere que a 

universidade não pode desenvolver as suas atividades de ensino e de pesquisa sem se voltar de 

maneira intencional para a sociedade que a envolve. Por isso, em decorrência dos compromissos 

do conhecimento e da educação com a sociedade, a vertente de extensão à comunidade torna-

se uma dimensão importante da Universidade.  

No ISCED do Huambo, os dados permitem concluir que os estudantes reconhecem 

também como muito importante o seu envolvimento em projetos de investigação com os 

professores. Deste reconhecimento pode ainda inferir-se que os estudantes entendem que esse 

envolvimento lhes permitirá abrir novos horizontes em termos de pesquisa científica, 

nomeadamente impulsionar a investigação na vertente de extensão à comunidade escolar a fim 

de descobrirem, em conjunto com os seus orientadores/supervisores problemas que enfermam 

a educação no país. 

Face aos resultados obtidos, parece-nos que as instituições que, em Angola, promovem 

a formação de professores precisam de rever os seus programas de formação com vista a criarem 

mais condições aos estudantes para realizarem investigação, nomeadamente o acesso a fontes 

e documentos on-line. A esta nossa consideração não é alheia a preocupação pela qualidade do 

ensino e da aprendizagem, aliada ao reconhecimento de que as inovações não se fazem por 

decreto, mas, antes, requerem dos professores um espírito de pesquisa próprio de quem sabe e 

quer investigar e contribuir para o reconhecimento sobre a educação (Alarcão, 2001: 2). 

Quanto à dimensão Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática 

docente, globalmente os dados revelaram uma tendência de elevada concordância dos 

estudantes do ISCED de Cabinda, relativamente ao facto de apenas terem contacto com a 

prática letiva no último ano do curso, tendência que é também corroborada pelos dados relativos 

à escassez de observação de aulas durante o período de formação. Estes resultados permitem 

concluir que os estudantes reconhecem a importância desta IES investir na componente prática 

da formação potenciando mais a sua socialização com a profissão. Se o estágio constitui uma 

experiência pessoal e profissional enriquecedora da formação para o exercício da profissão 

docente dos estudantes/futuros professores, consideramos importante um maior investimento 

nesta dimensão sob pena de se estar a formar professores que não se sintam bem formados para 
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um exercício profissional de qualidade. Nesta consideração, apoiamo-nos na perspetiva de 

Freire (2001) quando ressalta que “o estágio pedagógico permite uma primeira aproximação 

à prática profissional e promove a aquisição de um saber, de um saber fazer e de um saber 

julgar as consequências das ações didáticas e pedagógicas desenvolvidas no quotidiano 

profissional” (ibidem: 9). 

Corroboramos esta ideia no que ela enfatiza quanto à importância de os ISCED 

instituírem nos cursos de formação inicial de professores mais tempo de contacto dos estudantes 

com situações do quotidiano escolar para se confrontarem com situações reais que os ajudem a 

situarem-se como professores, e a saberem responder aos acontecimentos do dia a dia nas 

escolas. Com efeito, alguns resultados de concordância denunciam uma certa debilidade de 

experiências de socialização com a profissão docente dos estudantes/futuros professores desta 

IES, situação que nos parece precisar de ser considerada institucionalmente. Tal como Leite e 

Fernandes (2013), reconhecemos que a formação de professores não pode ficar limitada aos 

conteúdos das disciplinas específicas de qualificação dos estudantes/futuros professores, mas 

precisa também de integrar tempos de relação profissional, considerando-se que será nesse 

cruzamento entre conhecimento científico e contacto com situações reais que os 

estudantes/futuros professores começarão, de facto, a aprender a “ser professor”, e a 

desenvolver uma identidade profissional (Lopes, 2009; Lopes e Pereira, 2012) própria de uma 

cultura profissional (Nóvoa, 2009b). No entanto, o facto de os estudantes, maioritariamente, se 

considerarem seguros face à formação que obtêm no ISCED de Cabinda e de reconhecerem que 

o TFC, e a sua defesa, é um processo que contribui para essa formação, leva-nos a concluir que 

eles têm consciência de que o processo de formação que vivenciaram os capacitou para o 

exercício da profissão. 

No ISCED do Huambo, os dados revelaram uma certa dispersão, podendo isso dever-

se ao facto de nesta Instituição existirem as modalidades de estágio e de TFC. Talvez por essa 

razão, a maioria dos estudantes do ISCED do Huambo tenha reconhecido ter experiências de 

socialização com a prática letiva, durante o curso, estando, assim, em vantagem relativamente 

aos estudantes do ISCED de Cabinda. No entanto, e como salienta Lussinga (2016), apesar do 

avanço demonstrado com a implementação do estágio como via principal para a socialização 

com a profissão docente, ainda existem algumas fragilidades. Algumas destas debilidades, 

como assinalado no estudo levado a cabo pela autora, prendem-se com a organização dos 

processos de supervisão das atividades, condições e recursos materiais, e humanos, para que 

possam acompanhar e supervisionar os estudantes com rigor e qualidade. 
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Pese embora estas debilidades, o facto de o estágio ter sido assumido pelo ISCED do 

Huambo representa, em nossa perspetiva, um passo em frente na melhoria da qualidade da 

formação inicial de professores. No entanto, como foi afirmado por Freire (2001), é importante 

que, nos estágios pedagógicos, sejam criadas condições que possibilitem o envolvimento dos 

estagiários em práticas reflexivas, com finalidades investigativas, ajudando-os na construção 

de conhecimento pedagógico do conteúdo. Em conformidade com esta perspetiva, 

subscrevemos também a ideia de Leite (2012), quando argumenta que a formação deve ser cada 

vez mais qualificada e qualificante, e assente em uma socialização com a profissão que permita 

“vivenciar um amplo conjunto de experiências inerentes ao trabalho docente e às situações que 

esse quotidiano impõe” (ibidem: 12). Reconhecemos, pois, em face dos resultados alcançados 

com este estudo, que a formação inicial em Angola tem vindo a melhorar nos seus processos 

organizacionais, estrutura curricular, projetos de investigação e na instituição de estágios 

pedagógicos que contribuam para a formação de professores mais qualificados, necessitando, 

no entanto, de aprofundar e ampliar este movimento de melhoria. 

 

Uma síntese final 

Retomando o foco em estudo nesta investigação, os dados recolhidos, e analisados, 

permitiram concluir que quer os professores, quer os estudantes reconhecem vantagens e 

apontam também fragilidades na realização do TFC. Como evidenciaram uns e outros 

inquiridos, o TFC permite aos estudantes consolidarem conhecimentos necessários ao exercício 

da docência. Reconhecem, ainda, que através da realização do TFC, os estudantes entram aos 

poucos no mundo da investigação, podendo refletir sobre problemáticas educativas e aprender 

também a investigar, constituindo, assim, um momento muito importante no processo de 

formação dos estudantes. É de destacar também a visão positiva dos estudantes, em ambas as 

instituições, sobre o perfil dos orientadores, reconhecendo-lhes competências de relação 

comunicacional e interpessoal e académicas.   

Tanto os inquiridos no ISCED de Cabinda, quanto do ISCED do Huambo, argumentam 

que a realização do TFC constitui um requisito para responder aos três pilares do ensino 

superior: o ensino, a investigação e a extensão à comunidade. A sua manutenção parece, pois, 

não ter sido posta em causa, admitindo-se que, mesmo que a opção venha a ser apenas a de 
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realização de estágio pedagógico e profissional, implicará sempre a realização de um trabalho, 

de um relatório, quer dizer, um trabalho científico. 

Apesar destas vantagens, foi reconhecido haver ainda uma série de debilidades no 

modelo de formação e particularmente na modalidade TFC como forma de finalização do curso 

de formação de professores. Dos resultados destacam-se como aspetos frágeis da formação e 

do TFC: pouca centralidade da dimensão pedagógica na formação dos estudantes futuros 

professores, apesar de no ISCED do Huambo ter sido já instituída a modalidade de estágio; a 

falta de um trabalho interdisciplinar dentro dos departamentos, o que permitiria fortificar a 

própria formação dos futuros professores; problemas sérios com as práticas pedagógicas, 

remetendo esta dimensão para uma conceção mais teórica e ausente de contacto experiencial 

em contexto escolar; a falta de maior diálogo entre professores e estudantes, ainda que os 

estudantes se sintam confortáveis com a formação que recebem e reconheçam que o TFC os 

capacita para serem professores; a ausência de uma componente investigativa mais consistente, 

e a integração dos estudantes nos grupos de pesquisa dos professores; a falta de condições de 

acesso a informações e materiais disponíveis on-line. Sendo estas as dificuldades mais 

expressas, o estudo realizado permite concluir que existem dificuldades básicas que necessárias 

a uma formação de professores, nomeadamente as que se prendem com as tecnologias e que 

são exemplo: A formação de professores em TIC; A falta de plataformas digitais nas 

instituições de ensino; A não informatização dos serviços gerais e académicos; As dificuldades 

de acesso à Internet com qualidade e de modo acessível. 

No quadro destas ideias síntese, queremos, nesta leitura final, salientar a importância da 

investigação na formação inicial de professores nos ISCED de Cabinda e do Huambo. Sendo 

este um campo em que os resultados evidenciam haver fragilidades em ambas as instituições, 

reconhecemos a importância da sua expansão, procurando, nomeadamente, desenvolver 

projetos de investigação em articulação com o plano curricular dos cursos de formação inicial 

de professores. Consideramos, contudo, que a investigação não deve ficar remetida à vertente 

de ensino, mas, sim, numa relação da Universidade com a sociedade, ser orientada para 

problemáticas sociais e educacionais que contribuam para a melhoria das comunidades sociais 

e educativas. Por isso, reconhecemos como muito importante a existência, e a sua reorganização 

no caso de já existirem, de linhas/grupos de pesquisa que permitam ampliar as temáticas e 

projetos de investigação. Desta maneira, os estudantes futuros/professores poderão integrar-se 

em grupos de pesquisa dos seus orientadores/supervisores, o que poderá possibilitar que os TFC 

sejam desenvolvidos em articulação com as linhas/grupos de pesquisa e serem divulgados à 
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comunidade externa (escolas de pesquisa e outras entidades). Para que esta situação seja uma 

realidade, deverão, no entanto, existir condições nos ISCED (equipamentos, materiais, 

internet...) para a realização de investigação e sua posterior divulgação. Estas condições 

ajudarão positivamente na investigação realizada, contribuindo para a melhoria da qualidade da 

formação inicial de professores. 

Fechamos este estudo com a ideia de Nóvoa (2017) quando refere:  

“O primeiro passo da mudança é reconhecer a existência de um problema. Para quem 

defende que as estruturas atuais de formação de professores são adequadas, e que o 

único problema é a falta de apoio, de condições ou de recursos, a mudança não se faz 

necessária. Existem, hoje, muitas experiências que buscam um caminho novo para a 

formação de professores. As mais interessantes centram-se numa formação 

profissional dos professores, isto é, numa ideia que parece simples, mas que define 

um rumo claro: a formação docente deve ter como matriz a formação para uma 

profissão” (ibidem: 4). 

 

Perspetivas para estudos futuros 

Considerando que não as investigações em uma determinada área de estudo dificilmente 

se esgotam, reconhecemos que a realização desta pesquisa abriu para novos enfoques que 

podem vir a constituir objetos de estudo para investigações futuras. De entre esses deixamos 

aqui algumas pistas que nos aparecem poder vir a contribuir para ampliar o conhecimento sobre 

a formação inicial de professores em Angola: 

-Estudos sobre o processo de construção e acompanhamento do TFC na sua relação com 

o desenvolvimento de competências pedagógicas, preparatórias para o Ensino, e de 

investigação;  

- Estudos sobre percursos de estudantes trabalhadores e condições que a Universidade 

oferece para a realização da sua formação; 

- Estudos sobre papéis e responsabilidade de professores regentes (professores das 

escolas) que acompanham os estagiários nas salas de aulas e as suas práticas 

pedagógicas;  
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- Estudos sobre a importância que tem o tempo de socialização com a profissão e a 

reflexão sobre o exercício da docência na formação inicial de professores, e a relação 

existente entre a Instituição de Formação de Professores com as escolas onde os 

professores exercem a profissão ou se socializam com a profissão; 

- Estudos sobre o papel da Universidade na promoção de uma formação de qualidade 

que contribua para a melhoria da educação de todos e com todos e para uma sociedade 

mais inclusiva. 
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Inquérito por questionário a professores do ISCED de Cabinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1 – Inquérito por questionário a professores do ISCED de Cabinda  

O presente questionário insere-se no âmbito do projeto de Doutoramento que estou a realizar na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto com o título “O Trabalho de Fim do Curso no 

currículo dos cursos de Licenciatura dos ISCED de Cabinda e do Huambo” – uma análise focada nas suas 

razões e nos seus efeitos.  

 Pretende-se com ele obter o ponto de vista professores/orientadores relativamente à formação de professores em 

Angola, em geral, e ao Trabalho de Fim do Curso em particular. A sua opinião é muito importante para o 

desenvolvimento deste estudo pelo que, desde já, agradecemos a sua colaboração. Serão acautelados todos os 

aspetos de ordem ética, nomeadamente os relativos à confidencialidade dos dados. 

Dados sociodemográficos 

Idade   

De 20 – 30 anos De 31 – 40  De 41 – 50  Mais de 50 anos 

    

 1.2. Género 

Masculino  Feminino  

  

 

Dados institucionais/profissionais 

Tempo de Serviço no ISCED de Cabinda 

1 – 5 Anos  6 – 10 Anos  11 – 15 Anos  16 – 20 Anos 20 – 25 Anos  + De 25 anos  

      

2.2. Grau académico  

Doutor Mestre  Licenciado   

   

 

Experiência e competências profissionais 

Experiência em orientação de TFC: 

1 – 5 Anos  6 – 10 Anos  11 – 15 Anos  16 – 20 Anos 20 – 25 Anos  + De 25 anos  

      

 

DIMENSÃO 1: Modelo de formação inicial de professores 

Assinale com um x a opção que considera adequada para cada uma das afirmações dos diferentes grupos tendo em 

conta a seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo; 3- Concordo; 4- Concordo plenamente  

Características que devem orientar o modelo de formaçao inicial de professores 

Considera o modelo de formação inicial de professor de Cabinda:  1 2 3 4 

O modelo de formação precisa estar organizado de modo a responder aos 4 pilares 

da Educação para o séc. XXI (Saber ser/estar; saber conhecer; saber fazer; saber viver juntos) 

    

O modelo de formação deve potenciar a capacidade para refletir os problemas sociais 

e educacionais do país 

    

Os planos curriculares dos diferentes cursos de formação inicial devem integrar 

disciplinas que se adequam à questão dos perfis de saída 

    

O modelo de formação deve promover o desenvolvimento de competências 

pedagógicas e científicas 

    

Os planos curriculares devem oferecer disciplinas optativas     



 

 

 

A formação deve proporcionar aos estudantes futuros/professores o contacto com as 

atividades de iniciação científica 

    

A formação deve prever a participação dos estudantes/futuros professores em 

atividades de extensão à comunidade 

    

A formação integra as componentes teóricas e práticas     

A formação dos diferentes cursos estrutura-se num tronco comum apresenta-se como 

um modelo generalista 

    

O modelo de formação integra atividades de observação pedagógica para os 

estudantes/futuros professores 

    

O modelo de formação integra e dispõe de um período de estágio curricular nas 

escolas cooperantes para os estudantes/futuros professores 

    

O modelo de formação oferece aos professores e estudantes condições adequadas de 

acesso a recursos materiais e pedagógicos  (bibliotecas, internet equipamento) que 

favorecem aprendizagem de qualidade 

    

 

- Socialização dos estudantes, futuros professores, com a prática docente 

Para o contacto com a prática educativa/Socialização com a profissão no ISCED 

de Cabinda: 

1 2 3 4 

Os estudantes/futuros professores têm contacto com a prática letiva (estágio) desde 

o primeiro ano do curso  

    

Os estudantes /futuros professores têm contacto com a prática letiva (estágio) 

apenas no último ano 

    

Os estudantes /futuros professores não têm contacto com a prática letiva (estágio) 

durante o curso 

    

Os estudantes/futuros professores só têm observação de algumas aulas durante o 

curso   

    

Os estudantes/futuros professores mantêm contacto somente com a prática 

pedagógica I e II 

    

Os estudantes/futuros professores mostram-se seguros na relação da formação com 

o exercício futuro da profissão docente    

    

 

A formação realizada no ISCED de Cabinda possibilita aos estudantes/futuros professores um contacto com a 

prática educativa (estágio pedagógico) que contribui para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos 

estudantes?          Sim                      Não  

Por favor justifique a sua resposta…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…..…….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

DIMENSÃO 2: Trabalho de Fim de Curso no currículo de Formação de professores 

Como recurso final no currículo de formação dos estudantes para obtenção do 

título de licenciatura o TFC:  

1 2 3 4 

Precisa promover a formação integral dos estudantes/futuros professores     

Deve consolidar os conhecimentos científicos necessários ao exercício da profissão 

docente 

    

Deve possibilitar o desenvolvimento de competências de investigação     

Deve proporcionar o desenvolvimento de competências de sistematização de 

informação  

    

Deve permitir aos estudantes/futuros professores desenvolver competências de 

caráter metodológico 

    

Deve promover as competências de reflexão sobre os processos de formação dos 

estudantes/futuros professores 

    

Necessita promover competências ao nível da escrita científica     

Deve permitir ao estudante/futuro professor familiarizar-se e empenhar-se na sua 

formação     

    

   

 



 

 

 

 

Considera o TFC uma opção adequada no currículo de formação inicial de professores? Sim  

 Não  

Se respondeu sim, por favor justifique porquê? ………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Se respondeu Não, que razões considera que têm justificado a manutenção dos TFC no currículo de formação de 

professores no ISCED de Cabinda? …………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………….……………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

DIMENSÃO 3- Competências e Perfil para a Orientação 

Assinale com um x a opção que considera adequada para cada uma das competências indicadas nos diferentes grupos, tendo 

em conta a seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

 

- Competências Académicas e Investigativas 

 

Para o exercício de orientação dos trabalhos do final do curso, o professor 

orientador precisa ter: 

1 2 3 4 

Competências científicas e técnicas numa determinada área científica     

Capacidade para apresentar conhecimentos transversais à área científica que 

investiga e uma visão alargada sobre o processo de fazer investigação 

    

Capacidade para dar novos inputs à investigação     

Capacidade para demonstrar criatividade e inovação nas suas atividades     

Capacidade para estimular um processo de investigação reflexivo e dialógico     

Competência para promover debates científicos     

Capacidade para envolver estudantes em atividades transversais     

Rigor e exigência intelectuais     

Capacidade para estimular a autonomia do estudante     

Tempo e capacidade de gerir tempo      

Capacidade de organização     

 

- Competências Interpessoais e Comunicativas 

 

Para o exercício de orientação dos trabalhos do final do curso, o professor 

orientador precisa igualmente possuir: 

1 2 3 4 

Competências para organizar e dinamizar reuniões      

Competências para promover sinergias e dinâmicas de grupo     

Capacidade para estabelecer novos contactos     

Capacidade de ouvir os diferentes pontos de vista      

Capacidade de trabalho em equipa      

Competências de liderança      

Capacidade de ser flexível      

Capacidade de estimular os estudantes a exporem-se perante outros (para seniores e 

juniores 

    

Abertura      

Esforço      

Capacidade de gerar emoções      

Disciplina pessoal      

Tolerância      

Honestidade     

 

 



 

 

 

DIMENSÃO 4: A investigação na formação inicial de professores 

Assinale com um x a opção que considera adequada para cada uma das afirmações tendo em conta a seguinte 

escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo 3- Concordo; 4- Concordo plenamente  

- A investigação na Formação Inicial de Professores do ISCED de Cabinda 

Para melhorar a investigação na formação inicial de Professores no ISCED: 1 2 3 4 

Deve-se desenvolver projetos de investigação na instituição     

Deve-se realizar a investigação em articulação com o plano curricular dos cursos de 

formação inicial de professores 

    

A investigação não deve ser orientada só para a vertente de ensino     

A investigação deve ser orientada para a vertente “extensão à comunidade”     

A investigação não deve ser orientada só para a melhoria da qualidade dos processos 

de ensino-aprendizagem na sala de aula  

    

Deve existir diferentes linhas/grupos de pesquisa e estarem em plena acção     

Todos os professores do ISCED de Cabinda estão integrados em grupos de pesquisa 

de acordo com a sua área de ensino 

    

Os estudantes/futuros professores integram os grupos de pesquisa dos professores 

supervisores  

    

Os TFC são desenvolvidos em articulação com as linhas /grupos de pesquisa      

Os TFC são divulgados à comunidade académica (professores e alunos)      

Os TFC são divulgados à comunidade externa (escolas de pesquisa e outras entidades)     

Existem condições no ISCED de Cabinda (equipamento, materiais, internet…) para a 

realização de investigação de qualidade e sua posterior divulgação 

    

Os professores do ISCED de Cabinda publicam artigos científicos com regularidade     

Os estudantes/futuros professores são estimulados a participar em eventos científicos     

 

A investigação realizada no ISCED contribui para a melhoria da qualidade da formação inicial de professores? 

Sim           Não  

Por favor justifique a sua resposta…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DIMENSÃO 5: Relação entre a Universidade e a Sociedade 

Assinale com um x a opção que considera adequada para cada uma das afirmações tendo em conta a seguinte 

escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo 3- Concordo; 4- Concordo plenamente  

- Atividades de extensão à comunidade 

Para uma maior interação entre a Universidade e a comunidade: 1 2 3 4 

 A universidade tem uma relação com a sociedade através de projetos de 

investigação e de intervenção  

    

Existe uma política de incentivo à realização de atividades/projetos de extensão à 

comunidade no ISCED de Cabinda nos diferentes grupos/linhas de pesquisa 

    

Os professores valorizam as atividades de extensão à comunidade     

Os professores têm tempo e condições para realizarem atividades/projetos de 

extensão à comunidade 

    

Os estudantes são envolvidos nas atividades/projetos de extensão à comunidade     

Por favor justifique esta sua última resposta:     

  



 

 

 

Pensando nos três pilares da universidade (ensino, investigação e extensão) qual considera ser o mais privilegiado 

neste ISCED de Cabinda?   

Por favor justifique a sua resposta: ………………………………………………………........................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

Inquérito por questionário a estudantes finalistas – ISCED de Cabinda 

 



 

 

 

Anexo 2 – Inquérito por questionário a estudantes finalistas – ISCED de Cabinda  

Caro estudante, o presente questionário insere-se no âmbito do projeto de Doutoramento que estou a realizar 

na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto com o título “O Trabalho 

de Fim de Curso no currículo dos cursos de Licenciatura dos ISCED de Cabinda e do Huambo – uma 

análise focada nas suas razões e nos seus efeitos”.  

 Pretende-se conhecer o que pensam os estudantes do plano curricular que frequentaram e eventuais 

dificuldades encontradas para a conclusão do trabalho de fim de curso, assim como a importância que lhe 

atribuem para a sua formação. A sua opinião é muito importante para o desenvolvimento deste estudo pelo 

que, desde já, agradecemos a sua colaboração. Serão acautelados todos os aspetos de ordem ética, 

nomeadamente os relativos à confidencialidade dos dados. 

Dados sociodemográficos 

Idade    

De 20 – 25 anos De 26 – 30  De 31 – 35  De 36 – 40  Mais de 40 anos  

     

 Género 

Masculino  Feminino  

  

 

Dados institucionais/profissionais 

Tempo de Serviço na Escola onde trabalha 

1 – 5 Anos  6 – 10 Anos  11 – 15 Anos  16 – 20 Anos 20 – 25 Anos  + De 25 anos Não trabalho 

       

 

 

Curso frequentado  

Biologia História  L. Inglesa L. Portuguesa Matemática Pedagogia Psicologia 

       

 

Ano de ingresso    

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         

Ano de término do curso 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

        

 

Opção de modalidade curso  

 Regular  Pós-Laboral  

  

 

DIMENSÃO 1: Disposição e motivação de ingresso no ISCED de Cabinda   

Assinale com um x a sua opinião relativa à opção que considera adequada para cada uma das disposições 

e motivações que te levaram à escolha/ingresso no ISCED de Cabinda. 

 



 

 

 

Use a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

Você ingressou no ISCED pelas disposições e os motivos abaixo assinalados: 1 2 3 4 

Falta de outro emprego     

Gosto pela profissão docente     

Obrigação dos pais      

Motivação dos amigos       

Porque a educação é a melhor profissão do mundo      

Porque o País precisa de professores que contribuem para o seu desenvolvimento     

Porque sou professor/a e precisava formar-me e melhorar as minhas competências     

Porque precisava aumentar o meu nível intelectual para exercer bem a profissão     

Sem alternativas na vida, sendo o último recurso o ISCED     

Para aumento de nível académico e melhorar a categoria salarial     

 

 

DIMENSÃO 2: Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso no ISCED de Cabinda  

Usa a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

 

Você identifica os orientadores dos Trabalhos Fim Curso do ISCED como: 1 2 3 4 

Fantasma – que tu nunca o encontras por mais que o procures     

Desinteressado na orientação – que ignora tudo o que te diz respeito     

Frustrado – que corta pela raiz qualquer iniciativa tua     

Proprietário – que acha que o (a) orientando/a é propriedade sua e faz o que quer      

Autocrata – que acha que só vale as suas decisões       

Disponível – que sempre reserva um tempo precioso para ti     

Formador – que leva a sério a tua formação integral      

Crítico – que tudo tem sempre que melhorar      

 

- Concordas que os orientadores do ISCED de Cabinda também contribuem ou contribuíram para o 

fracasso, dificuldade e principalmente no atraso que os estudantes finalistas enfrentam ou enfrentaram?  

Sim                Não  

     

 

- Concordas que os orientadores do ISCED de Cabinda são competentes para orientar Trabalhos de Fim de 

Curso?  

 Sim              Não  

 

 

 

- Ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom orientador 

 

 Usa a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

Para ti o bom orientador/supervisor deve ser alguém que: 1 2 3 4 

Ajuda na aquisição das capacidades, habilidades e competências investigativas     

Ajuda na aprendizagem na área em que pesquisas e na fluência da escrita     

Contribui no aprimoramento da aprendizagem naquilo que não foi possível na fase 

de formação curricular  

    

Contribui no momento em que as tuas ideias esgotam sem mais recurso      

Agiliza o processo de escrita do Trabalho de Final de Curso     

Está disponível quando necessário e lê os trabalhos e analisa-os criticamente     

Está empenhado no sucesso do estudante, procurando uma forma de apresentares 

um bom trabalho final 

    

É amável, aberto e compreensível, possibilitando o estabelecimento de uma relação 

informal  

    

Faz críticas construtivas (e não destrutivas) aos trabalhos apresentados pelo 

estudante, tendo em atenção a forma como transmite a informação, por forma a 

manter a confiança no trabalho e no estudante 

    

 

 



 

 

 

Tem bons conhecimentos na área e estrutura bem a orientação     

Interessa-se pelas investigações e apoia a busca de novas informações      

Promove uma boa relação, é flexível e responde às necessidades dos estudantes      

Conduz uma orientação centrada na pessoa do estudante através de uma 

comunicação aberta e de uma troca franca de pontos de vista 

    

 

 

 DIMENSÃO 3: Processo de elaboração, escrita e defesa de TFC: Dificuldades e desafios 

Assinala com X nas afirmações abaixo as dificuldades, dilemas e desafios enfrentados durante o processo 

da escrita do Trabalho de Final de Curso como estudante/finalista e que te exigiu mais responsabilidades: 

 

 Usa a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

Durante o processo de elaboração, escrita e defesa pública da monografia 

(Trabalho de Final de Curso) enfrentaste várias dificuldades, dilemas e desafios 

para sua conclusão com sucesso? Considera as mencionadas no quadro: 

1 2 3 4 

Dificuldades e problemas de escrita global      

Fraco papel da instrução de vocabulário      

Necessidade de instrução de escrita específica para a disciplina de língua portuguesa      

Falta de habilidade e algumas competências essenciais para escrita de textos     

Problemas e desafios na organização das ideias      

Carência bibliográfica      

Falta de outros documentos importantes que podem ajudar na leitura das obras     

Falta de habilidade na escolha, recolha de material e tratamento de dados      

Falta de acesso a fontes de dados disponibilizados pela internet como monografias, 

dissertações e teses nacionais publicadas   

    

Frustrações, medos e angústias vivenciados ao longo deste processo       

 

 

- Impacto do TFC na formação dos estudantes 

 

Usa a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

O impacto do Trabalho de Fim do Curso (TFC) na vida do estudante no sentido positivo: 

Como recurso final no currículo de formação dos estudantes para obtenção 

do título de licenciatura o TFC causou-te um impacto de:  

1 2 3 4 

Construção de competências na tua formação integral     

Ajuda na consolidação dos conhecimentos científicos necessários ao exercício da 

profissão docente 

    

Possibilitar o desenvolvimento de competências de investigação     

Proporcionar o desenvolvimento de competências de sistematização de 

informação  

    

Permitir aos estudantes/futuros professores desenvolver competências de caráter 

metodológico, quer nas disciplinas como na investigação 

    

Promover competências de análise reflexiva sobre os processos de formação 

como estudante/futuro professor e pesquisador 

    

Promover competências ao nível da escrita científica     

Permitir ao estudante/futuro professor familiarizar-se e empenhar-se na sua 

formação e escrita do seu TFC     

    

 

- O TFC no currículo do curso de formação de professores tem ou teve alguma importância? 

 

       Sim Não 

 

Por favor justifique a sua resposta ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

  



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DIMENSÃO 4: A investigação na formação inicial dos estudantes/futuros professores  

 

 Assinale com um X a opção que considera adequada para cada uma das afirmações tendo em conta a 

seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo 3- Concordo; 4- Concordo plenamente  

Para melhorar as competências investigativas dos estudantes na formação 

inicial no ISCED/Cabinda os estudantes/futuros professores devem: 

1 2 3 4 

Envolver-se em projetos de investigação junto com os docentes do seu 

departamento   

    

Investigar não só para a vertente de trabalhos investigativos das disciplinas, mas 

também para a prática da pesquisa científica 

    

Investigar para a vertente extensão à comunidade escolar para descobrirem 

problemas que enfermam a educação no nosso País  

    

Investigar para a melhoria da qualidade dos processos de aprendizagem na sala de 

aula e desenvolver as competências académicas  

    

Os estudantes integrar-se nas diferentes linhas/grupos de pesquisa dos 

orientadores/supervisores a partir do 3º ano curricular    

    

Os estudantes devem ser estimulados a participar em eventos científicos para 

aumentar as competências investigativas e a retórica na apresentação  

    

 

DIMENSÃO 5: Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática docente 

Assinale com um X a opção que considera adequada para cada uma das afirmações dos diferentes grupos 

tendo em conta a seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo; 3- Concordo; 4- Concordo 

plenamente  

9.1- Contacto com a prática educativa/Socialização com a profissão no ISCED/Cabinda 

O curso de formação e o contacto com a prática educativa/Socialização com a 

profissão no ISCED/Cabinda: 

1 2 3 4 

Os estudantes/futuros professores têm contacto com a prática lectiva desde o 

primeiro ano do curso 

    

Os estudantes/futuros professores têm contacto com a prática lectiva (estágio) 

apenas no último ano do curso 

    

Os estudantes futuros professores têm estágio durante o curso     

Os estudantes/futuros professores só têm observação de algumas aulas durante o 

curso 

    

Os estudantes/futuros professores mantêm contacto somente com a prática 

pedagógica I e II e que é muito reduzida 

    

Os estudantes/futuros professores mostram-se seguros em relação a formação que 

obtêm para exercício futuro da profissão com a realização e defesa do TFC  

    

A formação realizada no ISCED de Cabinda oferece um período de estágio no final 

do curso 

    

 

- A formação realizada no ISCED de Cabinda possibilita-te, como estudante/futuro professor, um contacto 

com a prática educativa (estágio pedagógico) que contribui para que exerças com qualidade a profissão 

docente? 

          Sim              Não  

Por favor justifique a sua resposta…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

…..………………………………………………………………………………………………………… 

 

   



 

 

 

Partindo do que foi estabelecido pela Lei 13/01 de 31 de Dezembro - revogada pela Lei 17/16 de 7 de 

Outubro -, quanto à formação inicial de professores em Angola e, especificamente no que respeita ao 

Trabalho de Fim de Curso (TFC), gostaria de ouvir a sua opinião em relação às seguintes questões: 

1º Considera que o TFC contribui para o desenvolvimento de competências de investigação dos estudantes? 

Sim ____ Não ____ 

Se considera que sim, por favor, especifique: em que aspetos? ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Se considera que Não, por favor, justifique porquê? …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2º Em sua opinião o TFC contribui para o aumento do conhecimento, isto é, contribui para a ampliar a 

investigação em Angola/Cabinda-Huambo? Sim ____ Não ____ 

Por favor, justifique a sua resposta ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3º Em relação ao papel dos tutores, considera que estes têm conhecimentos adequados para apoiar os 

estudantes na realização da investigação? Sim ___ Não ___ 

Por favor, justifique a sua resposta …………………………………………………..................................... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4º Qual é a sua opinião em relação às condições e recursos para a realização duma investigação de qualidade 

nos TFC? ……………………………………………………………………………………………………. 

..........................................................................................................................................................................  

 

 

Obrigada pela sua colaboração 



 

 

 

ANEXO III 

Inquérito por questionário a professores do ISCED do Huambo



 

 

 

Anexo 3 – Inquérito por questionário a professores do ISCED do Huambo  

O presente questionário insere-se no âmbito do projeto de Doutoramento que estou a realizar na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto com o título “O Trabalho de Fim do 

Curso no currículo dos cursos de Licenciatura dos ISCED de Cabinda e do Huambo” – uma análise 

focada nas suas razões e nos seus efeitos.  

 Pretende-se com ele obter o ponto de vista professores/orientadores relativamente à formação de 

professores em Angola, em geral, e ao Trabalho de Fim do Curso em particular. A sua opinião é muito 

importante para o desenvolvimento deste estudo pelo que, desde já, agradecemos a sua colaboração. Serão 

acautelados todos os aspetos de ordem ética, nomeadamente os relativos à confidencialidade dos dados. 

Dados sociodemográficos 

Idade  

De 20 – 30 anos De 31 – 40  De 41 – 50  Mais de 50 anos 

    

  

Género 

Masculino  Feminino  

  

 

Dados institucionais/profissionais 

Tempo de Serviço no ISCED do Huambo 

1 – 5 Anos  6 – 10 Anos  11 – 15 Anos  16 – 20 Anos 20 – 25 Anos  + De 25 anos  

      

 

Grau académico  

Doutor Mestre  Licenciado   

   

 

Experiência e competências profissionais 

Experiência em orientação de TFC: 

1 – 5 Anos  6 – 10 Anos  11 – 15 Anos  16 – 20 Anos 20 – 25 Anos  + De 25 anos  

      

 

DIMENSÃO 1: Modelo de formação inicial de professores  

Assinale com um x a opção que considera adequada para cada uma das afirmações dos diferentes grupos 

tendo em conta a seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo; 3- Concordo; 4- Concordo 

plenamente 

  

- Características gerais do modelo de formação 

Considera o modelo de formação inicial de professor de Cabinda:  1 2 3 4 

O modelo de formação precisa estar organizado de modo a responder aos 4 pilares 

da Educação para o séc. XXI (Saber ser/estar; saber conhecer; saber fazer; saber viver juntos) 

    



 

 

 

O modelo de formação deve potenciar a capacidade para refletir os problemas sociais 

e educacionais do país 

    

Os planos curriculares dos diferentes cursos de formação inicial devem integrar 

disciplinas que se adequam à questão dos perfis de saída 

    

O modelo de formação deve promover o desenvolvimento de competências 

pedagógicas e científicas 

    

Os planos curriculares devem oferecer disciplinas optativas     

A formação deve proporcionar aos estudantes futuros/professores o contacto com as 

atividades de iniciação científica 

    

A formação prevê a participação dos estudantes/futuros professores em atividades 

de extensão à comunidade 

    

A formação integra as componentes teóricas e práticas     

A formação dos diferentes cursos estrutura-se num tronco comum apresenta-se como 

um modelo generalista 

    

A formação integra atividades de observação pedagógica para os estudantes/futuros 

professores 

    

O modelo de formação integra e dispõe de um estágio curricular nas escolas 

cooperantes para os estudantes/futuros professores 

    

O modelo de formação oferece e garante aos estudantes/futuros professores acesso 

a recursos materiais didáticos e pedagógicos (bibliotecas, internet, equipamentos) 

que favorecem a aprendizagem de qualidade 

    

 

- Socialização dos estudantes, futuros professores, com a prática docente  

Para o contacto com a prática educativa/Socialização com a profissão no ISCED 

do Huambo: 

1 2 3 4 

Os estudantes/futuros professores têm contacto com a prática letiva (estágio) desde 

o primeiro ano do curso  

    

Os estudantes /futuros professores têm contacto com a prática letiva (estágio) 

apenas no último ano 

    

Os estudantes /futuros professores não têm contacto com a prática letiva (estágio) 

durante o curso 

    

Os estudantes/futuros professores só têm observação de algumas aulas durante o 

curso   

    

Os estudantes/futuros professores mantêm contacto somente com a prática 

pedagógica I e II 

    

Os estudantes/futuros professores mostram-se seguros na relação da formação com 

o exercício futuro da profissão docente    

    

 

4.2.1. A formação realizada no ISCED do Huambo possibilita aos estudantes/futuros professores um 

contacto com a prática educativa (estágio pedagógico) que contribui para a melhoria da qualidade da 

aprendizagem dos estudantes?          Sim                      Não  

Por favor justifique a sua resposta…………………………………………………………………………. 

DIMENSÃO 2: Trabalho de Fim de Curso no currículo de Formação de professores 

Como recurso final no currículo de formação dos estudantes para obtenção 

do título de licenciatura o TFC:  

1 2 3 4 

Precisa promover a formação integral dos estudantes/futuros professores     

Deve consolidar os conhecimentos científicos necessários ao exercício da 

profissão docente 

    

Deve possibilitar o desenvolvimento de competências de investigação     

Deve proporcionar o desenvolvimento de competências de sistematização de 

informação  

    

   

 



 

 

 

Deve permitir aos estudantes/futuros professores desenvolver competências de 

caráter metodológico 

    

Deve promover as competências de reflexão sobre os processos de formação dos 

estudantes/futuros professores 

    

Necessita promover competências ao nível da escrita científica     

Deve permitir ao estudante/futuro professor familiarizar-se e empenhar-se na sua 

formação     

    

 

- Considera o TFC uma opção adequada no currículo de formação inicial de professores? Sim  

 Não  

Se respondeu sim, por favor justifique porquê? ………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Se respondeu Não, que razões considera que têm justificado a manutenção dos TFC no currículo de 

formação de professores no ISCED do Huambo? 

……………………………………………………………............................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DIMENSÃO 3- Competências e Perfil para a Orientação 

Assinale com um x a opção que considera adequada para cada uma das competências indicadas nos diferentes 

grupos, tendo em conta a seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo 

plenamente. 

 

Competências Académicas e Investigativas 

 

Para o exercício de orientação dos trabalhos do final do curso, o professor 

orientador precisa ter: 

1 2 3 4 

Competências científicas e técnicas numa determinada área científica     

Capacidade para apresentar conhecimentos transversais à área científica que 

investiga e uma visão alargada sobre o processo de fazer investigação 

    

Capacidade para dar novos inputs à investigação     

Capacidade para demonstrar criatividade e inovação nas suas atividades     

Capacidade para estimular um processo de investigação reflexivo e dialógico     

Competência para promover debates científicos     

Capacidade para envolver estudantes em atividades transversais     

Rigor e exigência intelectuais     

Capacidade para estimular a autonomia do estudante     

Tempo e capacidade de gerir tempo      

Capacidade de organização     

 

Competências Interpessoais e Comunicativas 

 

Para o exercício de orientação dos trabalhos do final do curso, o professor 

orientador precisa igualmente possuir: 

1 2 3 4 

Competências para organizar e dinamizar reuniões      

Competências para promover sinergias e dinâmicas de grupo     

Capacidade para estabelecer novos contactos     

Capacidade de ouvir os diferentes pontos de vista      

Capacidade de trabalho em equipa      

Competências de liderança      



 

 

 

Capacidade de ser flexível      

Capacidade de estimular os estudantes a exporem-se perante outros (para seniores 

e juniores 

    

Abertura      

Esforço      

Capacidade de gerar emoções      

Disciplina pessoal      

Tolerância      

Honestidade     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

DIMENSÃO 4: A investigação na formação inicial de professores 

Assinale com um x a opção que considera adequada para cada uma das afirmações tendo em conta a 

seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo 3- Concordo; 4- Concordo plenamente  

A investigação na Formação Inicial de Professores do ISCED do Huambo 

Para melhorar a investigação na formação inicial de Professores no ISCED: 1 2 3 4 

Deve-se desenvolver projetos de investigação na instituição     

Deve-se realizar a investigação em articulação com o plano curricular dos cursos de 

formação inicial de professores 

    

A investigação não deve ser orientada só para a vertente de ensino     

A investigação deve ser orientada para a vertente “extensão à comunidade”     

A investigação não deve ser orientada só para a melhoria da qualidade dos processos 

de ensino-aprendizagem na sala de aula  

    

Deve existir diferentes linhas/grupos de pesquisa e estarem em plena acção     

Todos os professores do ISCED do Huambo estão integrados em grupos de pesquisa 

de acordo com a sua área de ensino 

    

Os estudantes/futuros professores integram os grupos de pesquisa dos professores 

supervisores  

    

Os TFC são desenvolvidos em articulação com as linhas /grupos de pesquisa      

Os TFC são divulgados à comunidade académica (professores e alunos)      

Os TFC são divulgados à comunidade externa (escolas de pesquisa e outras entidades)     

Existem condições no ISCED do Huambo (equipamento, materiais, internet…) para a 

realização de investigação de qualidade e sua posterior divulgação 

    

Os professores do ISCED do Huambo publicam artigos científicos com regularidade     

Os estudantes/futuros professores são estimulados a participar em eventos científicos     

 

- A investigação realizada no ISCED contribui para a melhoria da qualidade da formação inicial de 

professores? Sim           Não  

Por favor justifique a sua resposta…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

DIMENSÃO 5: Relação entre a Universidade e a Sociedade 

Assinale com um x a opção que considera adequada para cada uma das afirmações tendo em conta a 

seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo 3- Concordo; 4- Concordo plenamente 

  

 

  



 

 

 

Atividades de extensão à comunidade 

Para uma maior interação entre a Universidade e a comunidade: 1 2 3 4 

 A universidade tem uma relação com a sociedade através de projetos de 

investigação e de intervenção  

    

Existe uma política de incentivo à realização de atividades/projetos de extensão à 

comunidade no ISCED de Cabinda nos diferentes grupos/linhas de pesquisa 

    

Os professores valorizam as atividades de extensão à comunidade     

Os professores têm tempo e condições para realizarem atividades/projetos de 

extensão à comunidade 

    

Os estudantes são envolvidos nas atividades/projetos de extensão à comunidade     

Por favor justifique esta sua última resposta: 

 

 

    

 

Pensando nos três pilares da universidade (ensino, investigação e extensão) qual considera ser o mais 

privilegiado neste ISCED do Huambo?   

Por favor justifique a sua resposta: ………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Obrigado pela sua colaboração



 

 

 

ANEXO IV 

Inquérito por questionário a estudantes finalistas – ISCED de Huambo



 

 

 

Anexo 4 – Inquérito por questionário a estudantes finalistas – ISCED de Huambo  

Caro estudante, o presente questionário insere-se no âmbito do projeto de Doutoramento que estou a realizar 

na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto com o título “O Trabalho 

de Fim de Curso no currículo dos cursos de Licenciatura dos ISCED de Cabinda e do Huambo – uma 

análise focada nas suas razões e nos seus efeitos”.  

 Pretende-se conhecer o que pensam os estudantes do plano curricular que frequentaram e eventuais 

dificuldades encontradas para a conclusão do trabalho de fim de curso, assim como a importância que lhe 

atribuem para a sua formação. A sua opinião é muito importante para o desenvolvimento deste estudo pelo 

que, desde já, agradecemos a sua colaboração. Serão acautelados todos os aspetos de ordem ética, 

nomeadamente os relativos à confidencialidade dos dados. 

Dados sociodemográficos 

Idade  

De 20 – 25 anos De 26 – 30  De 31 – 35  De 36 – 40  Mais de 40 anos  

     

  

Género 

Masculino  Feminino  

  

 

Dados institucionais/profissionais 

Tempo de Serviço na Escola onde trabalha 

1 – 5 Anos  6 – 10 Anos  11 – 15 Anos  16 – 20 Anos 20 – 25 Anos  + De 25 anos Não trabalho 

       

 

Curso frequentado 

Biol. Hist.  Física  L. Inglesa L. Port. L. Franc. Matemát. Ped. Psicol Quim. 

          

Ano de ingresso 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         

Ano de término do curso 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

        

 

Opção de modalidade curso 

 Regular  Pós-Laboral  

  

 

DIMENSÃO 1: Disposições e motivações de ingresso no ISCED do huambo 

Assinale com um x a sua opinião relativa à opção que considera adequada para cada uma das disposições 

e motivações que te levaram à escolha/ingresso no ISCED do Huambo. 

 

 

 



 

 

 

Use a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

Você ingressou no ISCED pelas disposições e os motivos abaixo assinalados: 1 2 3 4 

Falta de outro emprego     

Gosto pela profissão docente     

Obrigação dos pais      

Motivação dos amigos       

Porque a educação é a melhor profissão do mundo      

Porque o País precisa de professores que contribuem para o seu desenvolvimento     

Porque sou professor/a e precisava formar-me e melhorar as minhas competências     

Porque precisava aumentar o meu nível intelectual para exercer bem a profissão     

Sem alternativas na vida, sendo o último recurso o ISCED     

Para aumento de nível académico e melhorar a categoria salarial     

 

 

       DIMENSÃO 2: Perfis de orientadores dos trabalhos de fim do curso no ISCED do 

Huambo   
 

Usa a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

 

Você identifica os orientadores dos Trabalhos Fim Curso do ISCED como: 1 2 3 4 

Fantasma – que tu nunca o encontras por mais que o procures     

Desinteressado na orientação – que ignora tudo o que te diz respeito     

Frustrado – que corta pela raiz qualquer iniciativa tua     

Proprietário – que acha que o (a) orientando/a é propriedade sua e faz o que quer      

Autocrata – que acha que só vale as suas decisões       

Disponível – que sempre reserva um tempo precioso para ti     

Formador – que leva a sério a tua formação integral      

Crítico – que tudo tem sempre que melhorar      

 

- Concordas que os orientadores do ISCED do Huambo também contribuem ou contribuíram para o 

fracasso, dificuldade e principalmente no atraso que os estudantes finalistas enfrentam ou enfrentaram?  

Sim                Não  

     

 

- Concordas que os orientadores do ISCED do Huambo são competentes para orientar Trabalhos de Fim de 

Curso?  

 Sim              Não  

 

 

- Ideias/caraterísticas que os estudantes associam/atribuem a um bom orientador 

 

Usa a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

Para ti o bom orientador/supervisor deve ser alguém que: 1 2 3 4 

Ajuda na aquisição das capacidades, habilidades e competências investigativas     

Ajuda na aprendizagem na área em que pesquisas e na fluência da escrita     

Contribui no aprimoramento da aprendizagem naquilo que não foi possível na fase 

de formação curricular  

    

Contribui no momento em que as tuas ideias esgotam sem mais recurso      

Agiliza o processo de escrita do Trabalho de Final de Curso     

Está disponível quando necessário e lê os trabalhos e analisa-os criticamente     

Está empenhado no sucesso do estudante, procurando uma forma de apresentares 

um bom trabalho final 

    

É amável, aberto e compreensível, possibilitando o estabelecimento de uma relação 

informal  

    

 

 



 

 

 

Faz críticas construtivas (e não destrutivas) aos trabalhos apresentados pelo 

estudante, tendo em atenção a forma como transmite a informação, por forma a 

manter a confiança no trabalho e no estudante 

    

Tem bons conhecimentos na área e estrutura bem a orientação     

Interessa-se pelas investigações e apoia a busca de novas informações      

Promove uma boa relação, é flexível e responde às necessidades dos estudantes      

Conduz uma orientação centrada na pessoa do estudante através de uma 

comunicação aberta e de uma troca franca de pontos de vista 

    

 

 

    DIMENSÃO 3: Processo de elaboração, escrita e defesa de TFC: Dificuldades e desafios 

  

Assinala com X nas afirmações abaixo as dificuldades, dilemas e desafios enfrentados durante o processo 

da escrita do Trabalho de Final de Curso como estudante/finalista e que te exigiu mais responsabilidades: 

 

 Use a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

Durante o processo de elaboração, escrita e defesa pública da monografia 

(Trabalho de Final de Curso) enfrentaste várias dificuldades, dilemas e desafios 

para sua conclusão com sucesso? Considera as mencionadas no quadro: 

1 2 3 4 

Dificuldades e problemas de escrita global      

Fraco papel da instrução de vocabulário      

Necessidade de instrução de escrita específica para a disciplina de língua portuguesa      

Falta de habilidade e algumas competências essenciais para escrita de textos     

Problemas e desafios na organização das ideias      

Carência bibliográfica      

Falta de outros documentos importantes que podem ajudar na leitura das obras     

Falta de habilidade na escolha, recolha de material e tratamento de dados      

Falta de acesso a fontes de dados disponibilizados pela internet como monografias, 

dissertações e teses nacionais publicadas   

    

Frustrações, medos e angústias vivenciados ao longo deste processo       

 

 

– Impacto do TFC na formação dos estudantes 

 

Use por favor a escala: 1-Discordo plenamente; 2-Discordo; 3-Concordo; 4-Concordo plenamente. 

O impacto do Trabalho de Fim do Curso (TFC) na vida do estudante no sentido positivo: 

Como recurso final no currículo de formação dos estudantes para obtenção 

do título de licenciatura o TFC causou-te um impacto de:  

1 2 3 4 

Construção de competências na tua formação integral     

Ajuda na consolidação dos conhecimentos científicos necessários ao exercício da 

profissão docente 

    

Possibilitar o desenvolvimento de competências de investigação     

Proporcionar o desenvolvimento de competências de sistematização de 

informação  

    

Permitir aos estudantes/futuros professores desenvolver competências de caráter 

metodológico, quer nas disciplinas como na investigação 

    

Promover competências de análise reflexiva sobre os processos de formação 

como estudante/futuro professor e pesquisador 

    

Promover competências ao nível da escrita científica     

Permitir ao estudante/futuro professor familiarizar-se e empenhar-se na sua 

formação e escrita do seu TFC     

    

 

O TFC no currículo do curso de formação de professores tem ou teve alguma importância? 

 

       Sim Não 

 
  



 

 

 

Por favor, justifique a sua resposta ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 DIMENSÃO 4: A investigação na formação inicial dos estudantes/futuros professores  

 

Assinale com um X a opção que considera adequada para cada uma das afirmações tendo em conta a 

seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo 3- Concordo; 4- Concordo plenamente  

Para melhorar as competências investigativas dos estudantes na formação 

inicial no ISCED/Huambo os estudantes/futuros professores devem: 

1 2 3 4 

Envolver-se em projetos de investigação junto com os docentes do seu 

departamento   

    

Investigar não só para a vertente de trabalhos investigativos das disciplinas, mas 

também para a prática da pesquisa da docência 

    

Investigar para a vertente “extensão à comunidade escolar” para descobrirem 

problemas que enfermam a educação no nosso País  

    

Investigar para a melhoria da qualidade dos processos de aprendizagem na sala de 

aula e desenvolver as competências académicas  

    

Integrar-se nas diferentes linhas/grupos de pesquisa dos orientadores/supervisores 

a partir do 3º ano curricular    

    

Ser estimulados a participar em eventos científicos para aumentar as competências 

investigativas e a retórica na apresentação  

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DIMENSÃO 5: Socialização dos estudantes/futuros professores com a prática docente 

Assinale com um X a opção que considera adequada para cada uma das afirmações dos diferentes grupos 

tendo em conta a seguinte escala: 1-Discordo plenamente; 2- Discordo; 3- Concordo; 4- Concordo 

plenamente  

Contacto com a prática educativa/Socialização com a profissão no ISCED do Huambo 

O curso de formação e o contacto com a prática educativa/Socialização com a 

profissão no ISCED do Huambo: 

1 2 3 4 

Os estudantes/futuros professores têm contacto com a prática lectiva desde o 

primeiro ano do curso 

    

Os estudantes/futuros professores têm contacto com a prática lectiva (estágio) 

apenas no último ano do curso 

    

Os estudantes/futuros professores não têm estágio durante o curso     

Os estudantes/futuros professores só têm observação de algumas aulas durante o 

curso 

    

Os estudantes/futuros professores mantêm contacto somente com a prática 

pedagógica I e II e que é muito reduzida 

    

Os estudantes/futuros professores mostram-se seguros em relação a formação que 

obtêm para exercício futuro da profissão com a realização do Estágio Pedagógica

    

    

A formação realizada no ISCED do Huambo oferece um período de estágio no 

final do curso 

    

 

8.2- A formação realizada no ISCED do Huambo possibilita-te, como estudante/futuro professor, um 

contacto com a prática educativa (estágio pedagógico) que contribui para que exerças com qualidade a 

profissão docente? 

          Sim              Não  

Por favor justifique a sua resposta…………………………………………………………………………. 

   



 

 

 

Partindo do que foi estabelecido pela Lei 13/01 de 31 de Dezembro - revogada pela Lei 17/16 de 7 de 

Outubro -, quanto à formação inicial de professores em Angola e, especificamente no que respeita ao 

Trabalho de Fim de Curso (TFC), gostaria de ouvir a sua opinião em relação às seguintes questões: 

1º Considera que o TFC contribui para o desenvolvimento de competências de investigação dos estudantes? 

Sim ____ Não ____ 

Se considera que sim, por favor, especifique: em que aspetos? ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Se considera que Não, por favor justifique porquê? …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2º Em sua opinião o TFC contribui para o aumento do conhecimento, isto é, contribui para a ampliar a 

investigação em Angola/Cabinda-Huambo? Sim ____ Não ____ 

Por favor, justifique a sua resposta ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3º Em relação ao papel dos tutores, considera que estes têm conhecimentos adequados para apoiar os 

estudantes na realização da investigação? Sim ____ Não _____ 

Por favor, justifique a sua resposta …………………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

4º Qual é a sua opinião em relação às condições e recursos para a realização duma investigação de qualidade 

nos TFC?  

Por favor, justifique a sua resposta ……………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......................... 

 

Obrigada pela sua colaboração  
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