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semi-estruturada e a análise de conteúdo fo-
ram os instrumentos utilizados para a coleta e 
análise dos dados recolhidos. As informações e 
dados coletados foram organizados de acordo 
com as técnicas de grupo realizadas nas ofici-
nas de ideias dos dois encontros do grupo focal 
e as entrevistas individuais. A partir da análise 
dos resultados verificou-se nas representações 
sociais dos jovens que eles têm consciência da 
gravidade social que a violência doméstica con-
tra a mulher representa e demonstram necessi-
dade de dialogar sobre o tema, principalmente 
na esfera escolar. Mostram estar cientes das 
causas e consequências deste tipo de violência, 
sabendo também apontar medidas preventivas 
em âmbito escolar e social de um modo geral 
além de saber atribuir competências a órgãos 
públicos nesta tarefa.

Palavras-chave: Representações Sociais; Vio-
lência contra a Mulher; Lei Maria da Penha.

Maria da Penha go to school? Social Represen-
tations of young high school students about do-
mestic violence against women.

This work was developed to identify the Social 
Representations of young high school students 
about domestic violence against women. The 
methodology of this investigative study was ba-
sed on qualitative research pillars of exploratory 
and descriptive kind. The first year of high school, 
from two schools located in the centre of João 
Pessoa city, one public and another private com-
posed the search universe. The subjects were 12 
boys and 12 girls from the age of 14 to 20. The 
theoretical mark was systematized to meet rele-
vance to research inquiries and was composed 
by scholars and researchers in the areas of So-
cial Representations Theory, Domestic Violence 
Against Women and Maria da Penha Law. Focus 
group, semi-structured interview and analysis 
content were instruments used for compilation 
and analysis of data collected. The information 
and data collected have been organized accor-
ding to techniques of group performed in the 
workshops of ideas during the two focal group 
meetings and individual interviews. Based on 
the analysis of results found through Social Re-
presentations Theory in young people of 1st gra-
de high school about domestic violence against 
women, they are aware of the social gravity that 
this delictive conduct represents, demonstrate to 
be conscious of causes and consequences of this 

kind of violence and make out preventive mea-
sures in scholastic and social reach in a general 
view, besides the attribution of skills to public 
agencies concerning this task. 

Keywords: Social Representations; Violence 
Against Women; Maria da Penha Law.
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Ser professor hoje. O que pensam os 
professores das suas competências

Orientação: Prof. Doutor Óscar de Sousa

Na sociedade do conhecimento e na era da 
globalização as mudanças ocorrem a um ritmo 
acelerado, ditando novas necessidades que tem 
repercussões em diversas áreas. No que diz res-
peito à área da educação os docentes que ou-
trora tinham como papel principal ensinar, são 
agora confrontados com novos papéis.

Neste contexto, o presente estudo visou iden-
tificar as competências que um grupo de 179 
professores do ensino Básico e Secundário do 
concelho de Almada julgam essenciais ao seu 
actual papel, bem como analisar em que me-
dida os professores em estudo, assumem, nas 
suas actuações, essas mesmas competências, 
enquanto profissionais do ensino. Assim, a in-
vestigação descritiva firmou-se principalmente 
no referencial teórico de Philippe Perrenoud, 
que serviu de suporte para a elaboração do 
questionário. 

Os resultados deste estudo evidenciaram que 
os docentes privilegiam as competências rela-
tivas ao domínio pedagógico, como, “Envolver 
os alunos na aprendizagem e no seu trabalho”, 
“Organizar e dirigir situações de aprendizagem” 
e “Administrar a progressão das aprendiza-
gens”. Por outro lado, confirmou-se a harmonia 
entre as competências que os docentes privi-
legiam como essenciais ao seu actual papel, e 
as competências que assumem no seu ofício de 
professor.

Palavras-chave: Globalização; Escola; Professor; 
Competência; Perfil. 
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Be a teacher today. 
What teachers think of your skills

In what refers to knowledge and considering 
globalization, serious and fast changes have oc-
curred and consequently human life has been dee-
ply affected in several fields.

Teachers, who in the past were mainly supposed 
to teach, have now to face new roles, in terms of 
education. 

Being so, the present study aimed to identify the 
competences that teachers who have participated 
in the study, find fundamental to be able to cope 
with the new required roles they are asked to play. 

So the present investigation on the subject was 
held using the qualitative and the quantitative 
method, with a questionnaire that was given to 
a group of 179 teachers who teach in secondary 
schools and also in schools with “3ºciclo do Basi-
co”, in Almada.

The concept of competence is analysed and stu-
died considering authors like Roldão, Tardif, Le Bo-
terf and Perrenoud.

The results of this study showed us that above 
all teachers gave more importance to the follo-
wing competences: “make students feel engaged 
in their learning process and in their work”, “orga-
nize and lead learning situations”, and “to assess 
and administer students’ improvements in lear-
ning”. On the other hand, we confirmed through 
this study that there is a harmony between the 
competences that the teachers find more impor-
tant and see as essential to the role they have to 
play nowadays, and the ones they assume to be 
theirs as teachers. 

Keywords: Globalization; School; Teacher; Com-
petence; Profile.
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Avaliação do Desempenho Docente 
- Objectivos e Controvérsias

Orientação: Prof. Doutor Manuel Tavares

Actualmente, no campo específico da educa-
ção, a avaliação do desempenho tem vindo a as-
sumir uma importância crescente e uma maior 
atenção dos investigadores pelos contextos es-

colares e pela relação directa entre a qualidade 
das abordagens de ensino e os níveis de desem-
penho dos alunos. No contexto do sistema edu-
cativo português, a preocupação com a eficácia 
passa a considerar a avaliação dos professores 
como uma prioridade, trazendo à discussão a 
profissionalidade docente e a sua avaliação. As-
sim, este estudo tem como objectivo a análise 
dos elementos potenciadores e condicionado-
res do actual modelo proposto pelo Decreto 
Regulamentar 2/2008 de 10 de Janeiro, bem 
como a sistematização de elementos comple-
mentares e /ou alternativos ao modelo vigente, 
a partir do que perspectivam os professores de 
uma escola secundária. Para a sua realização 
utilizou-se uma abordagem qualitativa suporta-
da na grounded theory- estudo de caso. As téc-
nicas de colheita de dados foram as entrevistas 
a nove docentes participantes e a análise de do-
cumentos relacionados com a política educativa 
da escola. O estudo permitiu concluir que o mo-
delo apresenta dimensões controversas e que 
estas condicionam os objectivos intrínsecos do 
mesmo, sendo que a prevalência de questões 
burocráticas dificulta a sua implementação. Em 
consequência foram apresentadas algumas re-
comendações.

Palavras-chave: avaliação em educação; pro-
fissionalismo e profissionalidade; modelos de 
avaliação; gestão da avaliação; organizações 
escolares. 

Evaluation of Teacher’s Performance - Goals 
and Controversies

In the present days, and considering the spe-
cific field of Education, the evaluation of perfor-
mance gains growing importance and more in-
depth scope from researchers due to the scholar 
contexts and the straight dependence between 
the quality of the teaching approaches and the 
level of performances from the students. In the 
context of the Portuguese educational system, 
the concern with efficacy urges to consider teach-
ers’ evaluation as a priority, bringing to discus-
sion the teacher’s profession and its evaluation. 
Thus, the present study’s purpose is to analyse 
the potentiating and conditioning elements of 
the Regulatory Decree’s 2/2008 proposed model, 
and the systematisation of the complementary 
elements and/or alternatives to the later, from 
which they perspective the teachers in a second-


