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Carlos Sousa Reis
Coordenador do XI Congresso SPCE

PREFÁCIO

É com grande satisfação que 
anunciamos, a todos os participantes no 
XI Congresso da Sociedade Portuguesa 
de Ciências da Educação (SPCE), 
a publicação das Atas relativas aos 
trabalhos que decorreram entre 30 de 
junho e 2 de julho de 2011, na altaneira 
cidade da Guarda. O Congresso tem 
vindo a congregar docentes, investi-
gadores e profissionais da educação, 
constituindo um instrumento funda-
mental para a SPCE contribuir para o 
levantamento e resolução dos problemas 
educativos, através do desenvolvimento 
da investigação e do ensino das Ciências 
da Educação, bem como incentivar 

e facilitar o intercâmbio e a cooper-
ação entre todos os que se dedicam à 
complexa função de educar. Trata-se 
de um evento marcante da agenda 
do campo educacional, em que uma, 
relativamente, jovem comunidade vem 
afirmando o seu estatuto e demonstrando 
uma notável vitalidade. 

Em 2011, coube à Escola Superior de 
Educação, Comunicação e Desporto 
do Instituto Politécnico da Guarda 
a honra de acolher o XI Congresso 
SPCE, oferecendo o palco, montado 
com a conjugação de muitas vontades, 
em que luziu uma dinâmica expressiva 

da produtividade, abrangência e 
criatividade de um extenso grupo de 
profissionais dedicados à educação. Os 
números dão-nos uma boa ideia do que 
se viveu num período, tão concentrado 
quanto intenso, de apenas três dias 
dedicados a um tema cuja natureza requer 
uma desmultiplicadora problematização 
antinómica. Esta 11.ª edição recebeu da 
parte de 626 autores 419 propostas de 
comunicações, incluindo os posters, das 
quais foram aceites 382, que agora se 
publicam em quatro volumes. A grande 
maioria dos autores era, naturalmente, 
portuguesa, mas registou-se também 
uma significativa presença de colegas 

Sessão de Abertura do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, auditório dos Serviços Centrais do IPG.
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um excelente contributo à dinâmica do 
Congresso.

De tudo isto resultou um vibrante 
ambiente envolvendo pessoas convictas; 
pessoas que acreditam na sua profissão; 
pessoas que acreditam na ciência e que 
deram um entusiasmante testemunho 
de crença na humanidade polifónica a 
que pertencemos, não apesar das nossas 
diferenças, mas pela riqueza que essa 
diferencialidade representa. 

À distância temporal e emocional a que 
nos encontramos hoje, é possível dizer 
com objectividade que o XI Congresso 
SPCE resultou ser um espaço hospital-
eiro de partilha de ideias, preocupações, 
projetos e até sonhos. Sem esquecer os 
momentos em que se encetaram novas 
amizades, a partir das quais se hão-de 
tecer novas linhas de profícua interação. 
Num mundo globalizado de problemas 
“glocais” é cada vez mais crucial desen-
volver redes de intercâmbio, o que só 
sublinha a importância de momentos 
como este.

Esperemos que, por via deste encontro, 
na mais alta cidade de Portugal, tenha 
sido possível encontrarmos a inspiração 
para sabermos abordar os problemas 
que nos afligem. As Atas que agora se 
publicam são uma excelente pletora 
de propostas para abordar o sempre 
surpreendente desafio da educação.

Dores Formosinho; Fátima Antunes; 
Fernando Neves dos Santos; Isabel 
Festas; Jesus Maria Sousa; José Alberto 
Correia; José Augusto Pacheco; José 
Brites Ferreira; Márcia Ângela Aguiar; 
Vigílio Bento.

O XI Congresso SPCE compôs-se de 
uma malha de atividades diversifi-
cadas. Destacaram-se as conferências 
de abertura e de encerramento, ambas 
notáveis e marcantes. Na abertura do 
Congresso o Prof. Doutor Licínio Lima 
abordou, de modo acutilante, o tema 
da “Investigação, Saberes e Poderes 
em Educação”. No encerramento foi a 
vez do Prof. Doutor Rui Costa mostrar, 
com uma eloquência cativante, “O que é 
que o estudo do cérebro nos pode dizer 
sobre a aprendizagem”. A leitura dos 
textos pode agora restituir-nos o teor 
destas intervenções, mas a experiência 
vivida pelos que presenciaram estes 
acontecimentos é difícil de recuperar, 
embora seja inolvidável. Viveu-se então 
um sentimento de completude, pois se o 
Congresso teve um começo magnífico, 
também veio a ter um encerramento 
brilhante.

E não poderíamos esquecer o programa 
social, muito participado, que contou 
com um concerto de cordas e uma 
visita à Serra da Estrela, incluindo um 
magnífico jantar na Quinta do Crestelo. 
O lançamento de livros veio também dar 

brasileiros, 73 ao todo, sendo ainda de 
notar a presença de vários participantes 
espanhóis. Os contributos recebidos 
cobriram uma ampla gama de candentes 
temáticas: Administração, gestão e 
lideranças; Alunos e outros atores 
educativos; Avaliação educacional; 
Competências e aprendizagem ao 
longo da vida; Comunidades, redes 
e parcerias; Conteúdos educativos 
e educação não-formal; Currículo, 
teorias e práticas; Didáticas, 
metodo-logias e práticas; Educação 
e mediação; Educação e saúde; 
Educação e supervisão; Educação, 
cidadania e diversidades; Educação, 
projectos e valores; Educação, questões 
epistemológicas e metodologias; Ensino 
superior: tensões e desafios; Formação 
de Professores e desenvolvimento 
profissional; Inteligências, emoções e 
expressões; Movimentos, diacronias e 
mudanças educacionais; O público e 
o privado em educação; Políticas da 
educação e formação - Desenvolvimento 
e competências; Tecnologias da 
informação e comunicação na educação.

A par dos cinco painéis de comunicações, 
contando com treze sessões paralelas 
intensamente preenchidas, realizaram-se 
ainda quatro mesas redondas animadas 
por estimulantes protagonistas: Amélia 
Lopes; Angel García del Dujo; António 
Flávio; António José Dias de Almeida; 
António Teodoro; Carlos Sousa Reis; 

A apresentação do livro de Rosanna Barros esteve a cargo do Prof. Doutor Licínio Lima, Universidade do Minho.



xi

COMISSÃO ORGANIZADORA

Comissão de Honra

Presidente do Instituto Politécnico da Guarda

Ministro da Educação e

Presidente do Conselho Nacional de Educação

Inspector Geral de Educação

Governador Civil da Guarda

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação

Presidente do Conselho das Escolas

Coordenadora da UTC de Educação da ESECD do Instituto Politécnico da Guarda

Comissão CientífiCa

Almerindo Janela Afonso

Amélia Lopes

Ana Paula Caetano

Fernando Gonçalves

Francisco Cordeiro Alves

Henrique Costa Ferreira

João Paulo Balula

Joaquim de Azevedo

José Alberto Correia

José Augusto Pacheco

José Brites Ferreira

Luísa Branco

Nilza Costa



xii

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

Comissão Organizadora

Carlos Reis

Filomena Velho

Joaquim Diamantino Sanches 

Gestão Financeira

Fernando Sá Neves dos Santos 

Delfim Gonçalves

Secretariado

Rosa Branca Tracana 

Carla Ravasco

Maria del Carmen Arau Ribeiro

Comissão Científica Local

Carla Ravasco

Carlos Reis

Eduarda Ferreira

Filomena Velho

Joaquim Brigas

Manuel Loureiro

Regina Gouveia

Rosa Branca Tracana

Rosa Figueiredo

Rosário Santana

Teresa Fonseca

Programa, Comunicação e Recepção

Hélder Sequeira

Gestão Web 

João Valbom  

Carlos Brigas

Fátima Gonçalves

Programa  Social

Joaquim Brigas 

Rosa Figueiredo

Handerson Engrácio

Logística

José Carlos Alexandre

Ana Paula Carvalhosa



xiii

Licínio C. Lima
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Texto-síntese da conferência de abertura, 
o qual retoma outras intervenções públicas 
do autor sobre este tema, designadamente 
no Seminário sobre Conhecimento e 
Decisão Política em Educação, realizado 
no Conselho Nacional de Educação a 
6 de Outubro de 2008, e no I Fórum de 
Investigação em Ciências da Educação 
(Universidade de Lisboa, 2009).  

O mundo académico, que vários autores 
vêm caracterizando pela sua crescente 
subordinação à economia, encontra--se 
numa situação dilemática. Jan-Erik 
Lane (2007) refere-se, a este propósito, 
às tensões entre um ensino superior fiel 
à cultura académica e a uma tradição 
crítica e problematizadora, em busca 
da verdade, capaz de desafiar o Estado 
e os poderes públicos, tanto quanto 
os inte-resses privados, e um ensino 
superior incapaz de ser independente 
do governo e do sector privado, 
sucumbindo aos interesses do mercado 
e às suas agendas, funcionalmente 
adaptado aos desígnios e imperativos 
da competitividade económica. A 
comercialização do conhecimento 
académico, a mercadorização da 
investigação e a sua integração na 
indústria transnacional do conhecimento 
concorrencial e transaccionável, 
decorrem já da segunda alternativa. 
O conhecimento como bem público 
encontra-se em crise.

É neste quadro que emerge um novo perfil 
de investigador, não apenas no contexto 
dos laboratórios ou departamentos 
de investigação e desenvolvimento 
privados, mas também nas instituições 
públicas: o investigador-empreendedor, 
o inovador, o universitário-empresário, 
o concorrente feroz, e bem sucedido, 
por financiamentos externos, capaz de 
responder positivamente à “competição 
pela provisão” em ambientes 
caracterizados pela desregulação, pela 
escassez de recursos e pelos mecanismos 
de mercado (Lane, 1997). Em certos 
países trata-se já da emergência do 
paradigma da “superstar” académica, 
com grande mobilidade institucional, 
em permanente trânsito por países 
e empresas multinacionais, capaz 

de contratos milionários, de reunir 
vastas equipas de colaboradores e de 
multiplicar os subordinados, por esta 
via reforçando o seu poder no interior 
das instituições, mantendo com poucos 
riscos, ou mesmo expandindo, os 
respectivos departamentos ou grupos.

O empreendedorismo e a criação de novas 
indústrias representam, para muitos 
sectores académicos, dois dos mais 
relevantes elementos da nova missão das 
instituições de ensino superior. O novo 
académico-empreendedor, típico do 
modelo hoje tendencialmente dominante 
de universidade anglo-americana, 
apresenta-se como uma construção 
complexa e híbrida, resultante de fontes 
de legitimidade distintas, cruzando 
dife-rentes subculturas. Pode ser um 
prestador altamente qualificado e 
competente de serviços diferenciados 
e economicamente muito valorizados, 
elemento central das tecnoestruturas, 
das assessorias internas e externas 
(Lima, 2007a). Mas pode, por outro 
lado, transitar da categoria de técnico 
de enquadramento e de profissional da 
ciência para a categoria de empreendedor, 
habitando simultaneamente na 
academia e na economia, entre a 
procura de status académico e a busca 
de sucesso económico-empresarial, em 
organizações ou consórcios de interface, 
capazes de articular o ethos académico e 
o ethos empresarial, a pequena escala dos 
protótipos, da investigação experimental 
ou do estudo de caso, e a grande escala 
da generalização, do desenvolvimento, 
da produção em massa.

Em todo o caso, não obstante esta 
valorização, uma terceira categoria 
emerge no interior das escolas do ensino 
superior e dos centros académicos 

INVESTIGAÇÃO, 
SABERES E PODERES EM 

EDUCAÇÃO
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reconceptua-lizada enquanto promoção 
de capital humano, gestão de recursos 
humanos, empregabilidade e mobilidade, 
qualificações e competências com 
vista a aumentar a competitividade 
económica. Não é já, em rigor, o 
conceito de educação presente no 
pensamento pedagógico dos últimos 
duzentos anos, mesmo considerando 
a sua diversidade de orientações. Mas 
é este “pensamento mágico”, mais do 
que a ciência, que domina as fórmulas 
económicas e gerencialistas de reformar 
as universidades europeias, que alguns 
designaram expressivamente como “ 
o pesadelo de Humboldt” (Schultheis, 
Roca i Escoda, Cousin, 2008). Um 
“pesadelo” especialmente para as 
ciências humanas e sociais, em geral 
consideradas disfuncionais face ao 
paradigma dominante de utilidade 
social: competição, conhecimento útil e 
economicamente valori-zável, qualidade 
e excelência, avaliação e acreditação, 
são alguns dos elementos-chave. 
Conseguiu-se, mesmo, desvincular 
o conceito de “meritocracia” das 
suas conotações críticas e negativas, 
admitidas por Michael Young no seu 
clássico de 1958, erigindo-a agora, sem 
reservas, em princípio justo e ético-
moral a perseguir pela academia, que 
deve premiar o mérito e governar pelo 
mérito, indiferente às desigualdades. 
Sievers (2008) conclui que, como o 
“pensamento mágico” de raiz económica 
e gestionária não passa disso mesmo, 
perante a nossa insistência em reformar 
as universidades a partir dele o resultado 
é aquilo a que chama a “universidade 
psicótica”.

O conceito de ciência e a vocação da 
ciência têm sido objecto de revisão 
no domínio das políticas sociais, e 
também em termos institucionais e 
culturais, sendo clara a transposição, 
mais ou menos naturalizada, de vários 
critérios outrora considerados típicos 
das ciências, e das suas aplicações 
tecnológicas, para o interior das ciências 
humanas e sociais, incluindo certamente 
as ciências que estudam os fenómenos 
educativos. No seio destas, porém, 
e face à sua assumida diversidade, 
trata-se de uma transposição com 
impactos variados; talvez com menores 
consequências, ou pelo menos com 
requisitos mais facilmente manejáveis, 
eventualmente naquelas especialidades 
onde se revela maior a área de 
intersecção entre a pesquisa em Ciências 
da Educação e certas áreas científicas e 
tecnológicas, ou disciplinas do campo 
das tradicionalmente designadas 

de crise da Universidade humboldtiana 
e da correspondente desconexão 
entre ensino e investigação, não mais 
considerados elementos indissociáveis. 
Na “universidade de investigação” 
os financiamentos privados são 
avultadíssimos, o número de estudantes 
de pós-graduação tende a ser maioritário, 
as ligações ao mundo empresarial e, em 
muitos casos, ao complexo industrial-
militar, são profundas.

Surge, ainda, o que pode ser designado 
por subclasse académica: os precários, 
os eternamente bolseiros, os nómadas, 
subitamente elogiados pela sua coragem 
de viver em permanente insegurança, 
pela sua capacidade competitiva e 
adaptativa, de aventura e de ruptura com 
o agora odioso sistema de “inbreeding”. 
Eles são os novos “cosmopolitas”, por 
contraste com os “locais”, estes mais 
sedentários e institucionalmente estabe-
lecidos, segundo a clássica distinção 
de Alvin Gouldner (1957; 1958). São, 
porém, “cosmopolitas” à força, ou 
em diáspora, no melhor dos casos ou, 
em alternativa, “locais” a prazo e sem 
carreira, por vezes mesmo sem os mais 
elementares direitos sociais. Uns e outros 
frequentemente desenraizados, mão-de-
obra mais barata e potencialmente mais 
subordinada em termos intelectuais, com 
menos recursos e autonomia para fazer 
face a certos interesses, para participar 
na definição de políticas e estratégias de 
investigação, para assumir livremente a 
autoria do seu trabalho e a publicação 
de resultados críticos, ou em ruptura, 
com o establishment e os poderes que os 
financiaram ou contrataram. Até mesmo 
para simplesmente reivindicarem outro 
estatuto e outra situação profissional, ou 
para conseguirem trabalhar no seu país.

Mas mesmo para os profissionalmente 
estabelecidos, aos “terrores da performa-
tividade”, na expressão de Stephen 
Ball (2002), também com significa 
expressão nas escolas do ensino superior 
e nos seus centros de investigação, 
já tradicionalmente marcados pela 
conhecida máxima “publish or perish”, 
sucedem-se novos terrores e novas 
máximas de cariz comercial, segundo 
vários observadores, tais como “stay 
on the market or vanish”, ou “sell or 
perish”. A propósito, Burkard Sievers 
(2008), numa análise organizacional da 
universidade, de inspiração psicanalítica, 
concluiu que esta instituição se encontra 
dominada pelo “pensamento mágico”, 
composto por crenças inabaláveis nos 
valores da economia, do mercado e 
da gestão. A própria educação foi já 

considerados periféricos e pouco 
competitivos: os académicos como 
assalariados em concorrência aberta, 
proletarizados, na sua maioria, por vezes 
com vínculos precários às instituições, 
objectos de avaliações sistemáticas 
orientadas para a performance 
competitiva, muitos deles alienados face 
às políticas de investigação que lhes são 
impostas, à utilização dos resultados, 
à comercialização dos produtos ou 
patentes em cuja criação participam.

Ao discursar, em 1919, sobre a 
ciência como vocação, Weber havia já 
admitido que a ciência vinha conferindo 
crescente protagonismo à aplicação, à 
utilidade social, sendo cada vez mais 
produzida em grandes laboratórios ou 
departamentos públicos e privados, em 
estilo empresarial e “segundo padrões 
americanos”. Afirmava na altura, de 
forma desassombrada, como resultava 
do seu pessimismo cultural: “Os grandes 
Institutos de Medicina ou de Ciências 
converteram-se em empresas de capita-
lismo de Estado” (Weber, 1973, p. 143). 
Para o autor, era clara a americanização 
da vida universitária alemã no início 
do século XX, a proletarização dos 
assistentes, a perda do carácter artesanal 
do trabalho académico, mesmo nas 
ciências sociais (Id., ibid., p.144).

A vocação da ciência encontrava-se em 
profundo processo de mutação: a ciência 
para a tomada de consciência de nós 
próprios e do mundo era relativamente 
desvinculada da interpretação e da 
compreensão (“Verstehen”), para 
assumir como prioridade a produção de 
conhecimento orientado para a tomada 
da decisão racional, para a eficácia e a 
eficiência, para a competitividade e o 
crescimento económico. É neste contexto 
que o académico como artesão, também 
no sentido que Richard Sennett (2008) 
lhe atribuiu recentemente, contrasta 
com o académico-empreendedor, não 
apenas gestor da sua própria carreira 
ou empresário de si mesmo (como 
diria Bourdieu), mas sobretudo líder 
de extensas equipas de colaboradores, 
almejando a produção em larga 
escala. Um regime frequentemente 
heterónomo e de dominação do outro, 
já definitivamente inscrito na chamada 
“economia do conhecimento”.

Emergem, consequentemente, os 
académicos de segunda e terceira 
linhas, considerados periféricos, que se 
arriscam a ficar de fora das instituições 
consideradas como “universidades de 
investigação”, no contexto mais geral 
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vocacional, como agora se diz.

O governo inglês, por exemplo, que já há 
vários anos retirou a palavra educação 
da designação oficial do respectivo 
ministério, aprovou em 2007 um 
plano para se tornar “líder mundial de 
competências” até 2020, através do que 
apelidou de “revolução das habilidades 
funcionais”. As próprias instituições de 
ensino superior podem estar a afastar-se 
de um paradigma educativo, uma vez 
que a geração de conhecimento e a sua 
comercialização parece uma alternativa 
muito apreciada. É neste contexto 
que Hermínio Martins (2007) admite, 
acidamente, que as universidades podem 
estar em processo de mudança para 
“Centros de Habilidades Avançadas”. 
E também o “edutainemment” 
vai surgindo como termo novo, 
combinando educação e entertenimento, 
especialmente explorado pelas empresas 
de formação, pelas indústrias de 
videogramas e jogos considerados 
“educativos”, pela produção de kits 
de formação e de aprendizagem, 
frequentemente difundidos através de 
sistemas de franquia. Mas na linguagem 
da União Europeia é a “aprendizagem 
ao longo da vida” que domina os 
discursos e os programas políticos; 
trata-se de um conceito mais associado 
ao indivíduo e à sua responsabilidade 
de construção, competitiva, de um 
“portefólio de competências” que lhe 
possa aumentar as probabilidades de 
se tornar empregável, ou de manter 
o emprego, face aos imperativos da 
economia. Não surpreende, por tudo 
isto, que os conceitos-chave sejam as 
“qualificações”, as “competências”, 
as “habilidades”, deixando para trás 
a educação ao longo da vida e a sua 
vocação para a transformação da vida, 
individual e colectiva (Lima, 2007b).

Temos reflectido suficientemente 
sobre estas transformações? Estamos 
a investigar as mudanças em curso, 
ou antes a procurar adaptar-nos a 
elas? Ou, simplesmente, temo-las 
ignorado? Não tendemos a capitalizar 
em demasia discursos, reformas ou 
medidas de feição pedagogista, isto 
é, que exageram o papel da educação, 
da formação e da aprendizagem com 
vista à transformação da sociedade e 
da economia? Refiro-me, entre outros: 
ao pedagogismo da aprendizagem e das 
qualificações para a empregabilidade 
e o crescimento económico; ao 
pedagogismo inerente ao Processo de 
Bolonha, com o regresso às pedagogias 
científicas e racionalizadoras, ao reino 

a quantidade, a rapidez, a diversidade 
linguística, a competitividade, a 
variedade de países e de formatos de 
publicação, no momento de apreciar: 
as evidentes falhas da nossa erudição, 
os erros e imprecisões cometidos, a 
compreensão superficial do trabalho dos 
outros, o esquecimento a que remetemos 
muitos autores relevantes, a reprodução 
das citações da moda, a falta de diálogo 
crítico com os autores e de polémicas 
académicas, as redundâncias, repetições 
e variações sobre o mesmo objecto, 
quando não sobre os mesmos dados ou 
dados afins.

Quanto, especificamente, ao 
investigador em educação, as questões 
centrais são as já enunciadas e muitas 
outras, decorrentes, também, da falta 
de tradição e de consolidação que entre 
nós evidencia ainda. É vocação primeira 
do investigador em educação ser um 
intelectual ou um técnico, consultor, 
assessor? Ou aspira a ser reconhecido 
como publicista ou comentador? Ou 
a estabelecer-se como empreendedor? 
Investiga para o Público ou dirige-se 
preferencialmente a clientes concretos? 
Pratica uma ciência de Estado, aspirando 
ao estatuto de conselheiro do Príncipe, 
sucumbe perante o Mercado ou busca 
reforçar a sua autonomia e, em função 
desta, selecciona os seus interlocutores 
privilegiados?

Não está, certamente, em causa a 
pluralidade dos perfis e das opções 
individuais, aliás semelhantes em 
outras áreas científicas, mas antes as 
imagens académicas dominantes e as 
representações sociais que interferem na 
caracterização do campo das Ciências 
da Educação. De resto, não é indiferente 
para a análise da questão observar o 
que vem ocorrendo com o conceito de 
educação em termos políticos e sociais, 
desde logo porque se regista, em certos 
contextos, uma significativa perda da 
sua centralidade. 

Em geral, o conceito de educação parece 
ter sido ultrapassado pela crescente 
referência ao conceito de formação, até 
mesmo quando se anuncia a tentativa 
de uma articulação entre os dois, em 
termos de políticas educativas. Trata-se, 
em muitos casos, da subordinação de 
certos objectivos, modelos pedagógicos, 
métodos didácticos, ou técnicas de 
participação e mobilização, já não apenas 
de origem escolar mas, frequentemente, 
também de natureza não escolar, aos 
universos, hoje dominantes, da formação 
profissional contínua, ou da formação 

ciências exactas e da natureza, embora 
mesmo aí não sejam indiferentes as 
opções epistemológicas e metodológicas 
dos investigadores.

Em geral, contudo, basta lembrar a 
imposição de critérios bibliométricos e 
de formas de mensuração e comparação, 
na sua maioria alheios à tradição das 
ciências humanas e sociais; as pressões 
para a publicação em língua inglesa, de 
preferência em revistas constantes da 
ISI Web of Knowledge, uma empresa 
que se auto-define como “a mais 
compreensiva e versátil plataforma 
de investigação que está disponível”; 
a crescente desvalorização do livro, 
até há pouco símbolo máximo de 
autoria por parte de um scholar nas 
Humanidades; a relativa desvalorização 
do trabalho teórico, mais conceptual 
e abstracto; a busca da aplicação, com 
critérios típicos das tecnociências; 
o prestígio académico resultante da 
captação de avultados financiamentos 
para as instituições, da ligação às 
empresas, da internacionalização com 
os países centrais; o elogio crescente dos 
métodos quantitativos e das virtudes da 
generalização estatística em contextos 
de observação de grande escala, 
privilegiando as orientações nomotéticas 
face às orientações ideográficas; a 
valorização das funções de assessoria 
técnico-científica e de expertise, 
designadamente através das chamadas 
“políticas baseadas na evidência” e da 
investigação orientada segundo certas 
prioridades políticas governamentais 
(como actualmente sucede em 
Inglaterra no contexto da chamada 
“Big Society”, que entre nós apenas 
assomou sob a designação de “Mais 
Sociedade”); a prioridade conferida ao 
trabalho realizado por grandes equipas 
e à produção académica em regime de 
co-autoria, com a correlativa tendência 
para subvalorizar o trabalho individual 
e, sobretudo, o trabalho de longo prazo e 
mais consumidor de tempo. Entre outros, 
os critérios referidos, se aplicados 
aos académicos das ciências humanas 
e sociais do século XX, até mesmo 
apenas aos da segunda metade, talvez 
deixassem a maioria, e seguramente 
muitos dos seus maiores expoentes, em 
situações avaliativas delicadas. Tenho 
dito, e repito, que sobre nós, que somos 
forçados a ser muito mais produtivos 
e internacionalizados do que a maioria 
dos nossos mestres, dificilmente recairá, 
porém, um juízo favorável no futuro. 
Um balanço positivo do nosso trabalho 
teria, provavelmente, que sobrevalorizar 
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formação profissional para o “aumento 
da produtividade e da competitividade 
económica”; o estudo das “necessidades 
do mercado de trabalho” em termos 
de formação inicial e contínua; a 
proposta dos “melhores métodos 
de gestão e liderança” escolar para 
obviar às “irracionalidades” da gestão 
democrática e das práticas colegiais; a 
busca da solução didáctica óptima…

Creio haver razões para concluir que 
o actual contexto político, à escala 
europeia, pelo menos, privilegia um 
certo pendor reformista liberalizante, 
pragmatista e utilitário, nas nossas 
investigações. Isto mesmo apesar 
do lastro crítico que as Ciências da 
Educação herdaram, em Portugal, do 
25 e Abril de 1974, o qual foi referido 
por diversas vezes, entre outros por 
Stephen Stoer (1992), designadamente 
a propósito da “sociologização dos 
estudos educativos”. Em qualquer 
caso, o impulso prescritivo e a deriva 
tecnocrática, enquanto confirmações 
da utilidade social das Ciências da 
Educação, não só não obteriam com 
facilidade o reconhecimento social, 
e técnico-racional, mas sobretudo 
se amputariam das condições 
indispensáveis à produção de 
conhecimento crítico e academicamente 
sustentado. Ora esse revela-se crucial 
para a afirmação académica, social e 
educativa das Ciências da Educação, 
ainda demasiado recentes e frágeis entre 
nós, heterogéneas e repletas de tensões 
internas, pouco respeitadas na academia, 
evidenciando frequentemente trabalhos, 
publicações, provas académicas e 
concursos onde impera uma diversidade 
extrema.

Diria que precisamos de cultivar 
maior rigor e mais exigência, mesmo 
admitindo que avançamos bastante nas 
últimas décadas, sendo hoje possível 
encontrar investigações e trabalhos de 
grande mérito e qualidade, face aos 
melhores padrões internacionais onde, 
de resto, circulam sem limitações. 
É, contudo, imperioso prosseguir 
esforços no sentido de reforçar 
teoricamente e epistemologicamente as 
nossas disciplinas, superar limitações 
tradicionais, estabelecer pontes com 
outros domínios afins, numa base de 
reciprocidade e de igualdade de status. 

Pelo contrário, a tecnologização das 
Ciências da Educação, bem visível em 
muitas decisões de política educativa, 
impediria, em meu entender, o reforço 
do seu estatuto académico, as suas 

é apenas académico, mas também 
cultural e profissional. Mas não me 
revejo, em caso algum, na prescrição, 
no tecnicismo, na crença ingénua no 
poder da educação, da pedagogia ou 
da didáctica para transformar, desde 
logo a educação escolar, quanto mais a 
economia e a sociedade. Creio que somos 
daqueles que melhor colocados estariam 
para reconhecer as potencialidades da 
educação, mas também os seus limites. 
Certamente que a educação não faz 
tudo, ao contrário do que, entre outros, 
sustentou Helvetius (1773) e, sob sua 
influência, James Mill (1823), no quadro 
de um pedagogismo positivista marcado 
pelo despotismo esclarecido; hoje, 
porém, reactualizado sob os auspícios 
de importantes agências transnacionais, 
como a OCDE e, até mesmo, a UNESCO, 
implícito no racional político-social da 
União Europeia, repetido até à exaustão 
por alguns dos mais destacados gurus da 
economia das capacitações e da gestão 
de recursos humanos.

Sou, pois, crítico da tendência para o 
discurso técnico-funcional, tanto quanto 
da tendência para um certo discurso 
moralizante, ambos incorporando com 
frequência a doxa e o senso comum 
que, pelo contrário, deveriam ser nossos 
objectos de estudo privilegiados.

Nada tenho contra a produção de 
estudos, pareceres ou propostas a 
solicitação do poder político e, como 
se sabe, por várias vezes participei 
nessa produção. Mas não creio que 
tal actividade possa ser realizada sem 
especiais cautelas na aceitação genérica 
dos termos de referência e seus valores 
- nunca estritamente técnico-científicos 
-, na salvaguarda da autoria e da 
publicação do trabalho realizado, na 
adopção de processos de legitimação de 
eventuais medidas de política, com base 
nos estudos efectuados. Em qualquer 
dos casos, não creio que tal actividade 
seja intrinsecamente académica, mas 
antes lato sensu política, e que, como 
tal, possa ser sistemática, sem correr 
os riscos de sobredeterminação das 
agendas de investigação pelas agendas 
políticas e administrativas, quaisquer 
que sejam os poderes implicados. 
Convirá, afinal, que saibamos distinguir 
entre problemas socioeducativos e 
problemas de investigação. De contrário, 
poderíamos vir a ficar enclausurados 
no estudo e na procura de soluções 
para problemas como: o “défice de 
qualificações” da população activa; a 
falta de “empregabilidade” de vários 
cursos e formações; a contribuição da 

dos “objectivos”, dos “resultados da 
aprendizagem” e das métricas ECTS; à 
reivindicação de maior protagonismo, 
enquanto especialistas em avaliação, 
no quadro de políticas de avaliação de 
pendor tecnocrático e neopositivista. 
Entre tantos outros exemplos possíveis, 
da gestão das escolas ao novo 
profissionalismo docente, se for esse o 
caso, quem precisaria, afinal, de umas 
Ciências da Educação como essas? 
Sobretudo quando o novo pensamento 
pedagógico - ou talvez devêssemos 
dizer pós-pedagógico -, é hoje oriundo, 
sobretudo, dos universos da Economia e 
da Gestão?

A relevância social das Ciências da 
Educação não é compatível com 
uma orientação intelectual distinta, 
marcadamente compreensiva e 
interpretativa, no quadro da qual a 
normatividade indissociável da educação 
enquanto prática política e cultural, não 
se deixa confundir com prescrição, e a 
tecnicidade dos processos educativos 
recusa as derivas tecnicistas? Estaremos 
condenados, para que nos considerem 
úteis, ao estatuto de tecnociências? 
Como resolver as crescentes tensões 
entre produção de investigação e 
prestação de serviços, entre crítica e 
expertise, entre criatividade e utilidade?

Sem debate interno, sem discussão 
e crítica, estaremos já a tender para 
a reprodução e a adaptação. Antes 
coexistimos sem tentar estabelecer 
pontes, sem discutir politicamente, 
epistemologicamente, pragmaticamente 
as nossas opções. Em suma, não temos, 
na maioria dos casos, políticas de 
investigação. Não criticamos os outros, 
preferimos ignorá-los. Não trabalhamos 
sobre o que nos divide.

Compreendo a pluralidade de vocações 
em Ciências da Educação e até a sua 
coexistência, em certos contextos. Aceito 
uma certa normatividade intrínseca, ou 
imanente, à investigação em educação, 
sob risco de uma pretensa neutralidade 
axiológica ou exercício inteiramente 
despolitizado, ainda que defenda que a 
referida normatividade seja, ela mesma, 
objecto das nossas indagações. Distingo, 
porém, entre investigação em educação 
e investigação sobre educação, uma 
vez que, no primeiro caso, a educação 
é mais do que um simples objecto de 
estudo, eventualmente construído a 
partir de campos legítimos, mas em 
todo o caso alheios ao pensamento 
educacional, à partilha, mesmo quando 
crítica, de um conhecimento que não 
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políticos, dos programas ideológicos e 
das agendas governativas nos discursos 
académicos, nas instituições científicas, 
nos órgãos de consulta e nas instâncias 
de assessoria externa. Acresce a isto 
o carácter radicalmente plural das 
instâncias e dos lugares de produção 
e circulação dos saberes, agora 
considerados relevantes para a tomada 
da decisão política em educação, tal 
como a diversidade e, frequentemente, 
os conflitos no interior de uma arena 
de saberes distintamente radicados e 
legitimados. Em educação, como nas 
demais áreas, o conhecimento científico 
não é todo, ou o único, conhecimento 
disponível sobre os fenómenos 
educativos e, de resto, a confiança 
depositada nas bases científico-racionais 
do conhecimento de há muito se 
encontra sob escrutínio, no contexto das 
agora designadas sociedades de risco 
(Beck, 1992). 

Com renovado vigor, organizações 
internacionais de diverso tipo, públicas 
e privadas, de natureza política, 
cultural e económica (por exemplo, 
a União Europeia, a UNESCO, a 
OCDE, o Banco Mundial, entre 
outras, incluindo importantes think 
tanks), vêm produzindo e divulgando 
conhecimento sobre educação, 
comparações internacionais, resultados 
de avaliações e testes, “boas práticas”, 
mas especialmente a advocacia de 
doutrinas e orientações políticas que 
circulam sem precedentes, objectos da 
diplomacia e das relações entre estados, 
ou da negociação de empréstimos, da 
cooperação internacional, da assistência 
técnica, etc. Trata-se de uma complexa 
combinação de conhecimento científico 
e técnico, por um lado, e de doutrinas 
políticas e económicas, modelos de 
políticas sociais, programas governativos 
e metas a atingir ou benchmarks, por 
outro lado; simultaneamente elementos 
de convergência sistémica, ou estrutural, 
em busca de um certo isomorfismo, mas 
também dimensões de divergência ou 
diferenciação passíveis de avaliação 
e distinção, inerentes a sistemas 
competitivos e a lógicas de emulação. 
As discussões em torno das “escolas 
eficazes”, da “gestão da qualidade 
total em educação”, da “autonomia das 
escolas”, das “lideranças individuais”, 
dos “cheques-ensino”, da “escolha da 
escola”, da “regulação pela avaliação”, 
dos “orçamentos competitivos”, ou dos 
“contratos de performance”, entre muitos 
outros temas introduzidos nos últimos 
anos através de reformas educativas, 
representam bem algumas das mais 

“governo pela avaliação dos resultados”, 
tão dependente dos estudos prévios, 
dos pareceres, das propostas e da 
assessoria, quanto de avaliações ex post 
e da recolha de “provas”, reforça o valor 
estratégico de certo tipo de saberes, 
com destaque para o conhecimento 
científico e técnico. Trata-se do 
recurso a conhecimentos que, em 
vários casos, também representam uma 
alternativa, ou uma forma de superar, 
a “escassa complexidade e densidade” 
de muitas formas de accountability 
hoje em uso na educação (Afonso, 
2009), e especialmente as práticas de 
accountability em educação que se 
revelam especialmente orientadas para a 
vigilância, a punição e a obediência (cf. 
Webb, 2005).  

Certas articulações entre certos saberes 
e certos poderes são privilegiadas 
em termos de racionalidade política 
e gerencial, conferindo importância 
não apenas à compreensão dos 
fenómenos, à interpretação da realidade 
e ao diagnóstico dos “problemas”, mas 
também ao inventário das possíveis 
“soluções”. Como os “problemas” 
e respectivas “soluções” só são 
admissíveis, e só fazem sentido, no 
quadro de certas racionalidades, e não 
de uma racionalidade única ou absoluta, 
torna-se claro que perante distintos 
quadros de racionalidade existirão 
diferentes modos de articulação entre 
saberes e poderes. No limite, não 
existem poderes sem saberes, recursos 
cada vez mais indispensáveis ao 
exercício do poder político, tal como 
seria uma ingenuidade conceber os 
saberes – mesmo os saberes científicos 
-, como construções sociais alheias a 
relações de poder, sem capacidades 
diferenciadas de apoiarem e justificarem 
agendas políticas e de sustentarem certas 
decisões e realizações. Com efeito, a 
separação radical entre saberes e poderes 
remete para uma posição pretensamente 
a-ideológica e para uma epistemologia 
positivista, ancorada no objectivismo, 
num certo realismo ingénuo e no mito 
da neutralidade.

Existe, ao invés, uma evidente 
miscigenação de elementos (cf. Lima 
& Afonso, 2002, pp. 7-16): marcas 
dos saberes científicos e técnicos nos 
discursos políticos e na produção 
jurídico-normativa, muito especialmente 
nos preâmbulos da legislação e na 
justificação pública das decisões, não 
raro invocando estudos, pareceres, 
investigações, instituições de referência, 
etc.; e também marcas dos discursos 

contribuições teóricas e críticas, antes 
favorecendo o “operacionalismo” e o 
“decisionismo”. Mesmo sabendo que 
são estas, exactamente, as dimensões 
que ainda são suportadas, seja pelas 
políticas oficiais de promoção da 
investigação, seja pelas concepções 
pragmatistas da formação inicial e 
contínua de professores, educadores e 
outros profissionais. Mesmo sabendo, 
portanto, que os apelos a que nos 
subordinemos a uma razão técnica e 
instrumental são, hoje, maiores e mais 
convincentes do que no passado recente. 
Utilidade social e económica, como 
vimos, ligação privilegiada às empresas 
e à indústria do conhecimento, a par 
de maior competitividade e de novos 
critérios de avaliação da investigação 
e da produção académica, representam 
hoje elementos centrais no “capitalismo 
académico” ou, como também lhe tenho 
chamado, no contexto de uma educação 
contábil.

Escassez de recursos, orçamentos 
competitivos, acreditação e avaliação, 
atracção de estudantes de pós-graduação 
e de financiamentos externos, 
racionalização da rede de instituições, 
promoção de fusões e de consórcios, 
criação de empresas de serviços, são 
marcas indeléveis e sinais dos tempos 
que vivemos. 

É hoje consensual observar o recurso 
crescente a saberes especializados e a 
conhecimentos periciais por parte dos 
decisores políticos em educação e, de 
certo modo, trata-se de uma dimensão 
central nas sociedades modernas, já 
apontada por Max Weber a propósito 
da emergência e do protagonismo da 
dominação de tipo racional-legal, a que 
chamou “burocracia” (Weber, 1984). 
Neste sentido, isto é, de acordo com o 
conceito weberiano de “burocracia”, 
e considerando de entre as suas 
variadas dimensões a importância do 
conhecimento científico-racional, a 
produção de políticas públicas é hoje 
mais burocrática, na medida em que 
depende mais dos saberes periciais dos 
especialistas, da racionalidade técnica e 
da procura da solução óptima, em suma, 
depende de uma expertise à margem 
da qual assume mais probabilidades de 
errar e, sobretudo, evidencia maiores 
dificuldades de legitimação. 

Por outro lado, também a crescente 
centralidade das chamadas políticas 
baseadas na evidência (cf. a crítica de 
Lessard, 2009), isto é, de uma espécie de 
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razões que poderão explicar o contraste 
entre a superior vantagem de se recorrer 
a instituições científicas e a especialistas 
académicos, em termos de prestígio 
e legitimação, e as desvantagens 
correspondentes, geralmente em termos 
de negociação de condições diversas 
(por exemplo quanto a protecção de 
fontes, publicação de resultados, etc.), 
de autonomia científica e de tendência 
para o debate dos resultados com a 
comunidade académica mais alargada. 
De um ponto de vista estritamente 
pragmático, os académicos podem 
revelar-se frequentemente menos 
práticos, menos unívocos, mais 
problematizadores e hesitantes, menos 
controláveis ou cooptáveis por certas 
agendas políticas, menos dispostos 
a partilhar ideologicamente os 
pressupostos de quem contratou os seus 
serviços. 

Uma das formas de ultrapassar os 
referidos dilemas, procurando garantir, 
em simultâneo, o conhecimento pericial 
e a maior adesão às agendas políticas, 
a autonomia técnica tanto quanto a 
proximidade ao poder político, ou a 
“autoridade das ideias” e a “autoridade 
de comando” (Koontz & O´Donnell, 
1973, p. 346), diminuindo assim a 
distância entre concepção e decisão, 
consiste no recurso privilegiado a 
assessorias internas, realizadas por altos 
quadros da administração, gabinetes 
ou grupos de estudo. Sectores que vêm 
conhecendo uma centralidade crescente, 
com base nos quais se realiza a 
representação em variadas organizações 
internacionais e em projectos diversos 
de cooperação, geralmente mantendo 
algumas relações com a comunidade 
académica, seja em termos de formação 
pós-graduada, seja através de protocolos 
de colaboração com centros ou projectos 
de investigação.

Através da recomposição da 
tecnoestrutura dos serviços centrais 
do ministério da educação, reforçando 
consideravelmente as suas valências 
e competências de ordem assessorial, 
contribui-se para a emergência de um 
locus de conhecimento técnico-científico 
próprio da administração, menos 
dependente das instituições académicas 
e das suas lógicas específicas e, 
eventualmente, mais eficaz na mediação 
entre saber e poder. Recorde-se que o 
Estado, que continua a ser o grande 
actor político-institucional na educação 
em Portugal, não obstante os fenómenos 
de europeização das políticas 
educativas, mesmo se ainda fora do 

aos académicos e aos seus saberes, a 
verdade é que estes não só se encontram 
divididos de acordo com as suas 
inscrições teóricas e as suas opções 
políticas, como raramente se assumem 
como protagonistas colectivos junto 
do poder político, ao contrário do que 
vários observadores vêm sustentando, 
em diversos países, no que concerne à 
centralidade da influência dos cientistas 
da educação na formulação das políticas. 
Com efeito, o papel dos académicos 
tende a ser bastante menor do que o seu 
potencial de legitimação; eles parecem 
contribuir mais para a racionalização 
e legitimação do processo de decisão 
do que para o conteúdo das decisões 
concretas, razão pela qual podemos 
encontrar múltiplos exemplos, ao longo 
das duas últimas décadas, de profundas 
contradições entre o discurso político 
cientificamente informado, os conceitos 
a que o legislador adere, os estudos a 
que recorre para justificar as decisões, 
a doutrina que expõe na introdução 
aos diplomas legais, por um lado, e as 
medidas efectivamente tomadas, os 
actos da administração, o alcance real 
das decisões, por outro. 

Mas a referida articulação débil é ainda 
típica das relações entre governantes 
e especialistas independentes, não 
obstante os processos de selecção ou 
de concurso seguidos, a maior clareza 
dos “termos de referência” atribuídos, 
a tentativa de caracterização com maior 
detalhe dos “produtos” a apresentar. 
Acresce a tudo isto o facto de os 
especialistas procederem sempre a uma 
interpretação dos termos de referência 
que lhe são fornecidos e em cujo 
conteúdo intervêm com frequência, pelo 
menos numa primeira fase, naturalmente 
balizada pela sua experiência, pelos 
dados de investigação que conhecem, 
pelas teses ou perspectivas que 
defendem. A focalização específica e 
o racional adoptado interferem, ainda, 
no trabalho que realizarão. Não é raro 
que, embora contratados por instâncias 
centrais, adoptem ou integrem pontos 
de vista de instâncias periféricas; 
supostamente partilhando uma visão 
global e panorâmica do sistema 
educativo e da sua organização política 
e administrativa, observando e definindo 
os problemas “de cima para baixo”, 
integrem também pontos de vista e 
quadros de racionalidade próprios dos 
actores locais e das “lógicas de acção” 
de quem tipicamente se inscreve nas 
periferias, observando “de baixo para 
cima”, ou das margens para o centro do 
sistema. Estas são, de resto, algumas das 

influentes orientações da “Nova Gestão 
Pública”, do “novo gerencialismo” 
ou do “Estado Gerencial” (Clarke & 
Newman, 1997) nas políticas públicas 
de educação. E aqui, o debate e a crítica 
revelam-se tão científico-técnicos quanto 
político-ideológicos, a menos que se 
queira insistir numa visão positivista do 
conhecimento científico sobre educação, 
despolitizando e naturalizando as suas 
conclusões e reduzindo-as ao estatuto 
de simples produtos do cálculo de uma 
tecno-ciência. 

O carácter pretensamente unívoco 
e singular dos saberes tipicamente 
científico-racionais sairia, contudo, 
abalado pela pluralidade de paradigmas, 
escolas, teorias e modelos de análise, 
como é próprio das ciências humanas 
e sociais e, ainda, dos interesses, das 
visões do mundo, das concepções 
epistemológicas e ontológicas que são 
seu apanágio. Tenho, a este propósito, 
insistido na ideia de que só na ausência 
da referida pluralidade é pensável uma 
espécie de engenharia educacional 
capaz de justificar decisões político-
educativas em bases estritamente 
técnico-racionais, num cenário em que 
boa parte das conclusões das nossas 
investigações seria pragmaticamente 
limitada à categoria de “posologia” ou 
de “literatura inclusa” de certas decisões 
de política educativa (Lima, 1995). 
Não existem, contudo, referências tão 
universais e bases de cálculo tão certas, 
objectivos políticos tão consensuais 
e tecnologias organizacionais e 
administrativas suficientemente fiáveis 
para configurar uma tal possibilidade. 
Nem existem consensos científicos 
estabelecidos, ou generalizados, à 
escala universal, segundo uma eventual 
orientação nomotética, indiferentes à 
história, às sociedades e às culturas, 
e ainda aos próprios interesses dos 
investigadores. E isto mesmo no 
interior das comunidades científicas, 
já para não falar nas novas e mais 
influentes categorias dos assessores, 
peritos internacionais, avaliadores, 
altos funcionários da administração, 
conselheiros, técnicos de empresas 
especializadas, especialistas em 
prospectiva, etc. Também os sindicatos, 
as associações de pais, as associações 
patronais, as grandes empresas, a 
comunicação social, as fundações de 
diverso tipo e outras organizações do 
“terceiro sector”, têm evidenciado 
as suas agendas, estudos, formas de 
intervenção junto da opinião pública 
e junto dos decisores políticos. Neste 
contexto, sem retirar importância 
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política no sentido de cientificizar as 
decisões, as avaliações e os julgamentos 
de valor, é incontestável, podendo, 
talvez, ser interpretada no quadro de 
uma modernidade radicalizada e, 
do mesmo modo, de um renovado 
e mais profundo processo de 
“desencantamento do mundo” (ver o 
estudo de Neta, 2008), do qual emerge 
a hiper-racionalização da educação no 
novo capitalismo. Note-se que, a este 
propósito, Armitage (2001) observa o 
processo de transição da modernidade 
para a “hiper-modernidade”, associando 
a esta última vários fenómenos 
de aceleração e intensificação da 
modernidade, designadamente a 
velocidade, a dimensão global, ou ainda 
o carácter efémero das organizações 
hiper-modernas.  

Em conclusão, as novas e mais 
complexas conexões entre saberes e 
poderes, no âmbito da produção de 
políticas públicas em educação, não 
parecem interpretáveis fora do estudo 
dos processos de reconfiguração do 
Estado, da acção, sem precedentes, 
de poderosas agências internacionais 
e supranacionais, da produção de 
orientações políticas, programas, novas 
formas de regulação e meta-regulação 
de tipo transnacional, bem como 
independentemente do processo de luta 
e negociação sobre os mandatos para 
a educação (cf., entre outros, Barroso, 
2003; Fontoura, 2008), uma arena 
política habitada por numerosos actores 
institucionais, agendas e interesses em 
torno da educação.

Investigar em educação, qualquer 
que seja a especialidade e o nível 
de análise em causa, ignorando os 
potenciais choques de racionalidades, 
as complexas relações entre interesses 
e conhecimento, bem como as tensões 
entre saberes e poderes, seria pois uma 
ingenuidade do ponto de vista axiológico 
e epistemológico e, provavelmente, 
também uma investigação académica 
muito questionável.   
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o epíteto de burocrático se aplica à 
realidade sob crítica ou escrutínio, como 
se a gestão empresarial ou os Estados 
socialistas, a título de exemplo, tivessem 
alguma vez representado uma alternativa 
real à burocracia, assim contrariando as 
conclusões do sociólogo alemão ou as 
tendências para a “burocratização do 
mundo” (Rizzi, 1983).

Ao invés, o que se observa nas políticas 
públicas de educação, especialmente por 
acção dos instrumentos de convergência 
e harmonização à escala europeia, por 
exemplo como no caso do Processo de 
Bolonha, das avaliações e comparações 
internacionais de performance dos 
sistemas educativas (como o PISA, por 
exemplo), das reformas e processos 
de modernização e racionalização, da 
avaliação do desempenho profissional, 
entre muitos outros aspectos, é um 
regresso às pedagogias científicas e 
racionalizadoras, ao protagonismo 
dos objectivos educacionais e 
da racionalidade a priori, ou de 
antecipação, ao planeamento e ao 
cálculo racional. Neste quadro, as 
organizações educativas tendem a 
ser representadas como instrumentos 
técnico-racionais que buscam alcançar 
objectivos consensuais e bem definidos, 
através de processos estáveis e não 
problemáticos, assim se retornando, 
paradoxalmente, a concepções 
organizacionais marcadamente 
mecanicistas e formalistas.

Em termos interpretativos, pareceria 
injustificável não admitir a tese de 
uma burocratização extensiva e em 
profundidade das políticas públicas e 
dos próprios processos em educação: 
uma hiper-burocracia educacional em 
que se destaca o excesso e a obsessão 
pelo optimum, pela performance 
competitiva, pela modernização 
e racionalização, pelos resultados 
rigorosamente mensurados; por novas 
formas de controlo dos profissionais, 
pela estandardização sem precedentes, 
apoiada pelas novas tecnologias da 
informação e comunicação; pelas 
lideranças individuais legitimadas pelo 
saber técnico especializado, como é 
próprio da “burocracia monocrática”; 
pela imposição de novas hierarquias e 
de mais sofisticadas formas de divisão 
do trabalho educativo, pelo elogio 
da objectividade e impessoalidade, 
e por uma nova ordem racional que 
ora é descentralizada em termos de 
execução técnica e procedimental, ora 
é re-centralizada em termos de decisão 
política. Em tudo isto, a démarche 

quadro das injunções mais típicas que 
as “directivas” da União representariam, 
manifesta uma preferência por: 
conhecimento pragmático, inscrito nas 
tendências transnacionais, mesmo em 
detrimento de um conhecimento mais 
crítico, independente e contextualizado; 
uma epistemologia de feição mais 
nomotética e menos ideográfica, 
adoptando uma lógica quantitativa 
que permita a generalização estatística 
e a adopção de soluções político-
administrativas em grande escala; uma 
concepção de avaliação de inspiração 
neo-positivista, procurando sobretudo 
mensurar para comparar, diferenciar e 
hierarquizar.

Outra alternativa às instituições 
académicas, evitando simultaneamente 
o recurso à burocracia profissional 
do ministério ou da administração 
pública, consiste no recurso ao 
mercado e à contratação de empresas 
privadas, tendência que em Portugal 
se vem revelando crescente e não 
isenta de problemas, especialmente 
no que concerne à qualidade e à 
adequação dos serviços prestados, para 
além de representar uma manifesta 
menorização dos quadros superiores 
de uma administração central que não 
chegou a ser reformada, não obstante 
o elogio programático do carácter 
“pós-burocrático” do Estado e das 
políticas públicas.

Contraditoriamente, face a certas 
agendas reformistas que anunciam o 
afastamento dos padrões burocráticos, 
pejorativamente conotados com a 
administração pública e só considerados 
ultrapassáveis através da reforma 
do Estado e do correspondente 
apelo à inovação do mercado e do 
sector empresarial, a centralidade 
do conhecimento pericial de feição 
pragmática, das orientações técnico-
científicas, do conhecimento de 
feição nomotética e quantitativa, tal 
como de concepções positivistas e 
instrumentais de avaliação, agora 
instrumentos privilegiados de regulação 
e meta-regulação, ou supervisão estatal, 
aponta na direcção da hiper-burocracia. 
Trata-se de uma radicalização de vários 
dos traços mais característicos do 
tipo-ideal weberiano, muito mais do que 
da sua superação ou afastamento, pouco 
notados, talvez porque omnipresentes 
e já naturalizados. À semelhança da 
crítica à ideologia do outro – pois, 
como se sabe, é sempre “o outro” que 
é considerado ideológico -, também 
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Infanto-Juvenil, Morte

Os contos têm como base a palavra. 
Através dela colocam-se, perante as 
crianças, os fragmentos de  vida, do 
mundo, da sociedade, do ambiente 
imediato ou longínquo, da realidade 
alcançável ou não, da própria fantasia.

Vivemos  numa sociedade em que  
vários tabus  começam a ser  superados,  
ou  pelo menos, discutidos com mais 
abertura. No entanto a morte continua a 
ser um assunto que se tenta evitar a todo 
o custo. Isto pode dever-se ao facto de 
vivermos numa sociedade na qual sentir 
dor ou tristeza são sinais de fraqueza, 
pelo que se trata de sentimentos a banir 
e esconder.

Acredito que, ao falarmos dela, 
podemos fortalecer relações com os 
outros, valorizando mais a própria vida 
e aceitar o que esta nos reserva, e da 
qual não podemos fugir. Mas, quem 
se atreve a  falar  sobre  a  morte a  
crianças? A resposta,  provavelmente,  
será “ninguém”. Os adultos querem 
proteger as  crianças dessas experiências 
dolorosas e evitar ter essas conversas. 
E como abordar este assunto  quando 
ele surge em sala-de-aula?

Os  livros  infantis  que  abordam  estes  
temas  dolorosos  e  complexos  são  
sempre ferramentas úteis  para superar 
momentos críticos da vida, como a 
morte, a doença, emoções, abandono 
ou a separação  dos pais. Apesar da 

Literatura Infantil ter sempre lidado 
com temas como estes – basta recordar 
os clássicos como a “Carochinha” ou 
a “A Menina dos Fósforos”-, alguns 
livros mais explícitos, sobre assuntos 
considerados tabus para crianças,  são  
um fenómeno  recente. Veja-se, por 
exemplo  “O  Livro  de Pedro”, de 
Manuela Bacelar, que nos convida à 
leitura sobre a homossexualidade ou a 
“Fita Cor-de-Rosa”, de Alice Vieira, que 
nos faz viajar pela discriminação etária.

São temas, à primeira vista, de “gente 
crescida”, mas que passaram a fazer 
parte da realidade e do  quotidiano de 
todas as crianças. Este tipo de livro é, a 
meu ver, uma ferramenta extremamente 
útil para se trabalhar com crianças, e 
para tentar ajudá-las a esclarecer muitas 
das suas dúvidas, medos e tabus.

Estou convicta de que o tema 
escolhido poderá contribuir para uma 
nova percepção de como as crianças 
encaram a morte, a partir da literatura 
de potencial recepção infantil e, deste  
modo,  ajudando-a  a  distanciar-se  
da  sua  própria  dor,  a  expressar  os  
seus sentimentos,  dialogando,  questio-
nando,  facilitando,  assim,  uma  maior  
abertura para aquilo que a aflige.

O OUTRO LADO DO 
ESPELHO: A MORTE NOS 
CONTOS DE LITERATURA 

INFANTO-JUVENIL

[4]
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[Resumo] Esta investigação, de carácter 
descritivo e exploratório, teve como 

objectivos conhecer as percepções dos 
professores-estudantes de uma pós-

graduação em Ciências da Educação, 
sobre os seus líderes, medidas e avaliadas 

através do Authentic Leadership 
Questionnaire (ALQ) e verificar se 

existiam diferenças entre as organizações 
escolares públicas e privadas nas  quatro  

características  definidas  pelo  ALQ: 
a)  autoconsciência; b)  transparência;  

c) moral/ética; d) processamento 
equilibrado.  Foi seleccionada  uma 

amostra não probabilística por 
conveniência constituída por 86 
participantes naturais do Brasil. 

Os resultados desta investigação 
mostram que o nível de autenticidade 

do líder, nas quatro características 
definidas pelo ALQ, na percepção 

dos respectivos liderados, está acima 
do moderado. Tendo em conta o 

tipo de organização  escolar não se 
registaram diferenças estatisticamente  

significativas  nos níveis das quatro  
características definidas  pelo  ALQ 

muito embora os líderes das escolas 
privadas demonstrassem possuir valores 

ligeiramente mais altos nos quatro 
domínios analisados.

[Palavras-chave] Liderança, Liderança 
Autêntica, Authentic leadership 

Questionnaire, Professores, Escolas 
públicas, Escolas privadas

1.   Introdução 

O Avolio et al (2004) definem o líder 
autêntico como sendo aquele que é 
profundamente consciente de como 
pensa e se comporta e é percebido pelos 
outros como tendo esta consciência não 
só de si próprio, mas também dos valores 
morais e das características pessoais dos 
outros. O líder  autêntico, por um lado, 
age  de  acordo com seus profundos 
valores e convicções para construir a 
credibilidade e ganhar o respeito e a 
confiança de seus subordinados. Por 
outro lado, encoraja diversos pontos de 
vista e cria uma relação de colaboração 
entre os seus subordinados. Preocupa-se 
com o bem-estar dos outros, por acreditar 
que cada um tem a sua dignidade (Eboli, 
2010). Para Avolio (2010) a liderança 
autêntica é uma forma de se conhecer 
a si próprio, de ser coerente  consigo  
mesmo,  ter  uma  orientação  positiva  
e  ter  força  para  seguir  uma  direcção 
baseada  no  seu  desenvolvimento  e  
no  desenvolvimento  dos  outros.  Os  
líderes  conhecem  e defendem os seus 
valores e tomam as suas decisões com 
base nestes. Os liderados identificam 
no seu líder um elevado nível de auto-
consciência relativamente aos valores, 
crenças, emoções, auto-identidade  
e  habilidades  (Laguerre,  2010).  Na  
opinião  de  Yuhl  (2010)  as  acções  
do  líder autêntico são fortemente 
determinadas pelos seus  valores 
e pelas suas crenças. Roux (2010) 
considera que os líderes autênticos 
agem de acordo com valores profundos 
e convicções pessoais, para construir a 
credibilidade, o respeito e a confiança 
dos seus seguidores, incentivando 
pontos de vista diversos e a construção 
de redes de colaboração fazendo com 
que os  seguidores o reconheçam como 

[5]

um líder autêntico. Avolio et al. (2007) 
consideram que a autenticidade de um 
líder pode ser avaliada através de uma 
escala constituída por 16 itens na qual 
se podem destacar quatro características 
fundamentais:

1)  A Autoconsciência

O líder tem plena consciência das suas 
forças e fraquezas, o que na opinião 
de Gardner et al., (2005), Avolio et al. 
(2007) e Raham et al. (2010) permite ao 
líder, por um lado, ter consciência dos 
seus pontos  fortes  e limitações, bem 
como saber como é encarado pelos 
outros líderes. Raham et al. (2010) 
argumenta que ter auto-conhecimento 
de como as suas acções são entendidas 
pelos outros, ajuda a melhorar a acção 
e a forma de comunicação do líder 
permitindo-lhe ser mais eficaz na 
construção de uma equipa.

2)  A transparência

Gardner et al. (2005) entendem 
como transparência a coerência 
entre o discurso do líder e as suas 
acções.  Segundo Rahman  (2010) a 
transparência no contexto da educação  
democrática traduz-se na tomada de 
decisões participada, de acordo com 
regras claras e éticas.

3)  A moral e a ética

Os líderes autênticos têm padrões 
e valores morais que enfatizam 
os interesses colectivos (Avolio &  
Gardner, 2005; Gardner et al, 2005). 
As suas acções e decisões baseiam-se 
nesses valores e convicções (Shamir & 
Eilam, 2005; Yuhl, 2010).
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4)  O processamento equilibrado

Os líderes analisam com grande 
objectividade todas as informações 
relevantes antes de tomar uma decisão 
(Gardner et al., 2005). Quando um líder 
toma uma decisão, tem acesso a variadas 
perspectivas.  Contudo,  o  indivíduo  
evita  a  distorção  e  tenta  ser  objectivo  
na  análise  da informação que tem 
disponível (Kernis, 2003).

2. Objectivos do estudos

Este  estudo  tem  como  objectivo  
fundamental  analisar  a  autenticidade  
dos  líderes  na perspectiva  dos seus 
liderados, medida através do Authentic 
Leadership Questionnaire (ALQ version 
1). Basicamente,  pretende-se quantificar 
o nível de autenticidade do líder em quatro 
domínios distintos, nomeadamente, 
auto-consciência, transparência, moral/
ética e processamento equilibrado. 
Com a aplicação do ALQ aos alunos 
que frequentam uma pós-graduação 
na área das ciências  da  educação,  no  
ano  lectivo  de  2010-2011  e,  que  têm  
como  profissão  “professor” procura-se 
dar resposta às seguintes questões:

1. Na perspectiva do liderado qual é 
o nível de autenticidade do líder da 
sua organização escolar?

2. O nível de autenticidade do líder é 
diferente caso se trate de uma escola 
pública ou de uma escola privada?

3. Importância do estudo

Um estudo desenvolvido por Walumbwa 
et al. (2008), em cinco amostras obtidas 
na China, Quénia e Estados Unidos, 
demonstrou que o nível de satisfação e 
o desempenho do liderado é tanto maior 
quanto  maior é o nível de autenticidade 
do líder. Mundialmente, é reconhecido 
o contributo dado pela liderança para  a 
obtenção de bons resultados escolares 
(Horn & Marfán, 2010) e para adopção 
de estratégias que permitem uma escola 
melhor (Anderson, 2010). Segundo 
Leithwood et  al. (2004) a liderança é 
o primeiro factor, depois do trabalho 
docente, que mais contribui para a 
aprendizagem do aluno.

Os principais  resultados  de  um  estudo  
levado  a  cabo  por  Rahman  (2010)  
evidenciam  a importância da liderança 
autêntica para o desenvolvimento quer, 

de seguidores autênticos, quer de escolas 
onde as decisões são participadas. Avolio 
& Walumbwa (2006) argumentam que 
as organizações escolares com líderes 
autênticos fornecem ambientes abertos 
que permitem acesso à informação,  
recursos,  apoio  e  oportunidades  iguais  
para  todos  aprenderem.  Por  outro  
lado, possibilitam o desenvolvimento 
de capacidades, quer do líder, quer dos 
seus seguidores para a realização eficaz 
do trabalho. Isto significa que para ser 
eficaz os líderes organizacionais devem 
proporcionar um clima organizacional 
que permita, ao líder e aos seguidores 
uma aprendizagem e um crescimento 
continuado (Roux, 2010).

Neste  contexto  e,  dado  que  na  última  
década  tem  havido  uma  grande  
preocupação  em melhorar  os  resultados  
escolares,  designadamente,  combater  o  
analfabetismo  e  o  abandono escolar, 
diminuir a  insatisfação dos professores, 
diminuir o absentismo dos professores, 
entre outros,  parece-nos  pertinente  esta  
investigação,  apesar  de,  exploratória.  
Segundo  Luthans  & Avolio (2003) 
a atitude positiva do líder autêntico 
fomenta as emoções positivas nos 
seguidores, o que se traduz num maior 
envolvimento e comprometimento com 
o trabalho e resultando um melhor 
desempenho.

4. Revisão da Literatura

A   liderança   autêntica,   que   é   uma   
derivação   e   um   aperfeiçoamento   
da   liderança transformacional,  tem  
adquirido  grande  relevância  nos  
últimos  anos  devido  às  mudanças 
imprevisíveis  que as organizações e as 
sociedades contemporâneas sofreram. 
Para os autores inspiradores desta 
nova  abordagem à liderança (Luthans 
& Avolio, 2003; Avolio & Gardner, 
2005;  Avolio  &  Luthans,  2006)  o  
líder  autêntico  desenvolve  um  clima  
positivo  na  sua organização gerando  
autoconfiança nos seus liderados e 
focando-se dum modo essencial na 
transparência, na ética, na moral, na 
auto-consciência e na colaboração. 
Deste modo, o modelo de liderança 
autêntica é um  modelo recente que tem 
sido desenvolvido e estudado tanto a 
nível teórico como a nível empírico e 
que, de certo modo, como já afirmado, 
vem complementar os trabalhos 
elaborados  sobre  a ética e a liderança  
transformacional (Walumbwa et al., 
2010). Assim, a liderança autêntica é um 

estilo ou modelo de liderança  no qual 
o líder é verdadeiro consigo próprio 
enquanto lidera e é percepcionado 
pelos seus liderados como uma pessoa 
sincera, honesta e íntegra. Luthans & 
Avolio (2003) definiram a liderança 
autêntica como um processo que   gera 
capacidades   psicológicas positivas e 
um contexto altamente desenvolvido  
que  facilitam  o  desenvolvimento  do  
auto-conhecimento  e  comportamentos 
positivos auto-regulados tanto no líder 
como nos liderados. Ainda, segundo os 
mesmos autores, Luthans  &  Avolio   
(2003),  podemos  reconhecer  um  
líder  autêntico  se  nos  ativermos  a 
determinadas características: a)  
Conhecem-se bem e sabem bem 
aquilo em que acreditam; b) mostram 
transparência e consistência entre os 
seus valores éticos e as suas acções; 
c) focam-se no desenvolvimento  de  
qualidades  psicológicas  tais  como,  
confiança,  optimismo,  esperança,  e 
resiliência neles e nos seus liderados; d) 
são conhecidos e respeitados  pela sua 
integridade. Assim, a credibilidade que 
o líder transmite aos liderados passa por 
falar a sua própria voz e por alinhar as 
acções pelos valores partilhados como 
afirmam Kouzes & Posner (2002) de 
modo a que o líder modele o caminho 
para os outros o seguirem.

Vários autores focaram a importância do 
auto-conhecimento para a autenticidade 
dos líderes quer seja em  relação aos 
valores (Bass & Steidlmeier, 1999), ao 
propósito (George, 2003), à coerência 
das palavras com  as acções (Kouzes 
& Posner, 2002) ou aos estados 
psicológicos positivos  (Luthans  &  
Avolio,  2003).  Os  líderes  autênticos  
norteiam-se  por  valores  claros  e 
conscientes e por valores morais que 
consideram de primordial importância 
para os interesses dos grupos que 
lideram e das organizações que dirigem. 
(Howell & Avolio, 1992; Luthans & 
Avolio, 2003).

Num estudo recente sobre a liderança 
autêntica, realizado por Walumbwa et 
al. (2010) com 387 empregados e os 
seus 129 supervisores imediatos foi 
concluído que a liderança autêntica 
estava  positivamente  relacionada com 
a  cidadania organizacional  e  com  o  
envolvimento  no trabalho.
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5. Metodologia

5.1. Participantes

A  população  que  é  objecto  deste  estudo  
é  constituída  por  todos  os  estudantes  
que frequentavam uma pós-graduação 
em Ciências da Educação no ano lectivo 
de 2010-2011 e que são professores em  
qualquer  nível de ensino (pré-escolar, 
fundamental, médio, técnico, pós- médio 
e superior).

Foi  seleccionada  uma  amostra  não  
probabilística  por  conveniência  
constituída  por  86 professores-
estudantes,  dos  quais  62,8%  são  do  
género  feminino  e  37,2%  são  do  género 
masculino, que frequentavam, no ano 
lectivo 2010-2011, a pós-graduação na 
área das Ciências da Educação, em duas 
localidades do Brasil, designadamente, 
Recife e Fortaleza.

O quadro 01 mostra como estão 
distribuídos os inquiridos tendo em 
conta a região de origem, o sexo, e o 
tipo de escola onde leccionam (pública 
ou privada). Verifica-se pela leitura do 
quadro 01 que 62,8% dos respondentes 
trabalham na localidade do Recife, 
em organizações escolares públicas, 
leccionam ao ensino fundamental e são 
na sua maioria do sexo feminino. O 
tempo do líder, do inquirido, à frente da 
organização escolar varia entre 1 a 36 
anos e é em média de 7, 2 anos, havendo 
uma grande dispersão do tempo como 
líder em relação à média (DP=7,5 anos).

5.2.Instrumento

Para a recolha de dados foi utilizado o 
Authentic Leadership Questionnaire 
(ALQ version 1) um instrumento 
desenvolvido por Avolio et al. (2007). 
De acordo com o autor a autentici-
dade do líder  manifesta-se  segundo  
quatro  características,  tal  como  já  foi  
referido,  que  resultam  da agregação 
de variáveis tal como  mostra o quadro 
02. Cada variável independente tem 
uma unidade de medida de cinco pontos 
numa escala tipo Likert (0 - Nunca; 1 - 
Ocasionalmente; 2 - Algumas vezes; 3 
- Muitas vezes; e, 4 - Frequentemente), 
o que significa que o ponto médio 
de intervalo da resposta é igual a 2,0 
(moderado).

5.3.Procedimentos

A  recolha  de  dados  realizou-se  
no  Brasil  em  Dezembro  de  2010  
em  duas  localidades diferentes, 
Fortaleza e Recife. O questionário foi 
auto-administrado em contexto de sala 
de aula sob a supervisão de um professor/
investigador, o qual estava disponível 
para esclarecer qualquer dúvida. Antes 
do preenchimento do questionário 
os alunos foram informados que a 
resposta ao questionário  era  voluntária,  
confidencial  e  anónima.  O  tempo  total  
de  preenchimento  do questionário foi 
de cerca de 10 minutos.

O programa informático utilizado 
para editar e tratar os dados foi o 
PASW (Predicte Analitics Software).  
Recorreu-se  à  a)  estatística  descritiva  
para  caracterizar  a  amostra;  b)  análise  
da confiabilidade do  questionário para 
analisar a consistência das respostas. c) 
aplicação do teste estatístico t-Student 
para comparar a frequência da utilização 
das práticas de liderança entre os 
dois  grupos  independentes  (Tipo  
escola:  Pública  e  Privada).  Antes  da  
utilização  dos  testes paramétricos foi 
testada a normalidade dos dados e a 
homogeneidade das variâncias através 
dos testes de Kolmogorov-Smirnov e 
Levene, respectivamente. Para todos 
os testes foi considerado o nível de 
significância de 5%.

6. Resultados

A consistência interna do questionário é 
de 0.966 (tendo em conta os 16 itens). 
Para as características  de autenticidade, 
tal como pode ver-se no quadro 03, o 
Alpha Cronbach varia entre 0.855 e 
0.944. A  consistência interna e o desvio 
padrão de cada uma das práticas de 
liderança provam o nível razoável de 
fiabilidade e a validade dos dados.

Questão 1: Na perspectiva do liderado 
qual é o nível de autenticidade do líder 
da sua organização escolar?

Com a primeira questão desta 
investigação pretende-se conhecer 

Variáveis Frequência Absoluta (N=86) Frequência relativa (%)

Região

Fortaleza 32 37,2

Recife 54 62,8

Sexo

Masculino 32 37,2

Feminino 54 62,8

Tipo de escola

Pública 50 58,1

Privada 32 37,2

NR 4 4,7

Tipo de ensino

Pré-escolar 11 12,8

Fundamental 35 40,7

Médio 27 31,4

Técnico 7 8,1

Pós médio e superior 14 16,3

NR 9 9,3

1. Transparência

1. O meu líder diz exactamente o que pretende dizer

2. O meu líder admite os erros quando cometidos

3. O meu líder encoraja toda a gente a falar abertamente

4. O meu líder diz a verdade “nua e crua”

5. O meu líder mostra as emoções de acordo com os seus sentimentos

2. Moral/Ética

6. O meu líder demonstra crenças consistentes com as suas acções

7. O meu líder toma decisões baseado nos seus valores fundamentais

8. O meu líder pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais

9. O meu líder toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética

3. Processamento equilibrado

10. O meu líder solicita pontos de vista que desafiem as suas tomadas de posição

11. O meu líder analisa dados relevantes antes de tomar uma decisão

12. O meu líder presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões

4. Auto-consciência

13. O meu líder procura feedback para melhorar as interacções com os outros

14. O meu líder descreve com precisão a forma como os outros percepcionam as suas capacidades

15. O meu líder sabe quando é a altura de reapreciar a sua posição em questões importantes

16. O meu líder mostra que compreende como acções específicas afectam os outros

Quadro 02 - Agregação das afirmações do questionário de acordo 
com a prática de liderança

Quadro 01 - Distribuição dos inquiridos por região, sexo, tipo de 
escola e tipo de ensino Variáveis
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Escola Pública – 2.30 e Escola Privada 
2.62; 3) Moral/Ética: Escola Pública 
– 2.50 e Escola Privada 2.80; e, 4) 
Processamento Equilibrado: Escola 
Pública – 2.19 e Escola Privada - 2.43.
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7. Conclusão

Este estudo  de  investigação  teve  como  
objectivo  primordial  analisar  a  auten-
ticidade  dos líderes de escolas públicas 
e escolas privadas (na perspectiva dos 
seus liderados), medindo-se o índice  de  
autenticidade   através  do  Authentic  
Leadership  Questionnaire  (ALQ  
version  1). Pretendeu-se  quantificar  o  
nível  de  autenticidade  dos  líderes  em  
quatro  domínios  distintos, nomeada-
mente,  auto-consciência,  transparência,  
moral/ética  e  processamento  equilib-
rado.  A amostra deste estudo consistiu 
em 86 docentes de várias escolas 
públicas e privadas situadas no Nordeste 
Brasileiro. As questões de investigação 
centrais de estudo eram: a) Determinar 
o nível de liderança autêntica dos líderes 
escolares e, b) Avaliar as diferenças 
existentes a nível  de liderança autêntica 
entre os líderes das escolas públicas e 
das escolas privadas.

Os resultados desta investigação 
mostram que o nível de autentici-
dade do líder, nas quatro caracterís-
ticas  definidas pelo ALQ (percepção 
dos respectivos liderados), está acima 
do nível moderado.  Por  outro  lado,  
e  atendendo  ao  tipo  de  organização  
escolar,  não  se  registaram diferenças 
estatisticamente significativas nos níveis 
das quatro características definidas pelo 
ALQ muito embora se observasse que 
os líderes das escolas  privadas demons-
traram possuir valores ligeiramente mais 
altos nos quatro domínios analisados 
como se pode confirmar com as médias 
encontradas:  1)  Autoconsciência:  
Escola   Pública  –  2.10  e  Escola  
Privada   –   2.40;  2) Transparência: 

o nível de autenticidade do líder, na  
perspectiva dos respectivos liderados, 
nas quatro características definidas pelo 
ALQ. Tendo em conta as características 
associadas à autenticidade do líder, pode 
ver-se pela leitura do quadro 03 que a 
característica que mais se destaca é a 
moral e a ética (média=2.61), seguido 
da transparência  (média=2.45),  
do  processamento  equilibrado  
(média=2.3)  e,  por  fim,  a  auto- 
consciência  (média=2.2).  Pode  dizer-se  
que  na  opinião  dos  inquiridos,  estas  
características encontram-se, no seu 
líder, desenvolvidas acima do nível 
moderado e são colocadas em prática 
frequentemente.

Questão 2: O nível de autenticidade 
do líder da escola pública é diferente 
do nível de autenticidade do líder da 
escola privada?

Relativamente  à  segunda  questão  
desta  investigação  foi  utilizado  o  teste  
t-Student  para verificar se existiam 
diferenças nos níveis de autenticidade 
do líder, nas quatro características 
definidas no ALQ, em dois  grupos 
independentes (escola pública e escola 
privada). Tal como mostra o quadro 04, 
apesar do nível de autenticidade, nas 
quatro características, ser ligeiramente 
superior  nas  escolas  privadas,  essas  
diferenças  não  são  estatisticamente  
significativas. Isto significa que  
em  termos  estatísticos o nível de  
autenticidade  do  líder  é  igual,  nas  
quatro características definidas no ALQ, 
independentemente, da organização ser 
pública ou privada.

Características Média Desvio Padrão Alpha Cronbach

Transparência 2.45 1.05 0.855

Moral/Ética 2.61 1.03 0.855

Processamento equilibrado 2.30 1.26 0.916

Auto-consciência 2.22 1.11 0.944

Propriedades
n Média Desvio Padrão t-Student

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Teste p

Autoconsciência 50 36 2.10 2.40 1.13 0.93 1.34 0.186

Transparência 50 36 2.30 2.62 1.10 0.91 1.12 0.1268

Moral/Ética 50 36 2.50 2.80 1.34 1.16 0.85 0.400

Processamento Equilibrado 50 36 2.19 2.43 1.20 0.99 1.20 0.236

Quadro 03 – Medidas de tendência central, dispersão e Alpha Cronbach das características do líder autêntico 

Quadro 04 - Nível de autenticidade do líder, nas quatro características definidas pelo ALQ, por tipo de escola
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[Resumo] Esta investigação, de carácter 
descritivo e exploratório, teve como 
objectivo analisar o uso das  TIC (Tec-
nologias de Informação e Comunica-
ção), segundo as ópticas do aluno e do 
professor. Para proceder à recolha dos 
dados, foram utilizados dois questio-
nários de auto-preenchimento.  Para 
aplicar os questionários foi solicitada, 
previamente, autorização ao Conselho  
Executivo  das  escolas.  Os  inquiridos  
foram  informados  que  a  resposta  ao 
questionário era  voluntária, confidencial 
e anónima e que os dados seriam tratados 
de forma  agregada.  Relativamente  ao  
questionário  dos  alunos,  foram  selec-
cionadas  duas turmas de cada ano do 
3º ciclo, em duas escolas localizadas no 
Concelho de Vila Real. Os questionários 
foram aplicados em Janeiro de 2010. A 
amostra é composta por 111 alunos e 26 
professores. Os dados foram editados e 
tratados com o programa PASW Statistics 
18 (Predictive Analytics Software) com 
recurso à estatística descritiva.

Os resultados revelam que, quase, a 
totalidade (99,1%) dos alunos possui 
equipamentos informáticos em casa. O 
computador é, especialmente, usado em 
casa na elaboração de trabalhos escolares 
para a disciplina de Área de Projecto. Na 
elaboração dos trabalhos é também muito 
frequente o uso da internet, sendo que 
mais de metade dos alunos passa mais de 1 
hora/semana na internet. Todos os alunos 
inquiridos assistiram a aulas em que se fez 

1.   Introdução

O desenvolvimento das novas 
tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) trouxe, na opinião  
de  Auray  (2000)  e  Martins  (2008),  
mudanças  no  modo  de  organização  
social  nos diversos  sectores  de  
actividade.  Segundo  Cornu  (1995),  os  
avanços  tecnológicos  a  que  a sociedade 
assiste, actualmente, reflectem-se 
numa mudança, também, ao nível 
educativo. As TIC podem  ter,  segundo  
Silva  (2002),  um  papel  importante  
na  educação  no  que  diz  respeito  à 
possibilidade de individualização 
da construção do conhecimento; à 
possibilidade de atribuição de um papel 
activo ao aprendiz que pode definir o seu 
percurso de aprendizagem; à facilidade 
de um acesso flexível à informação; e, 
à possibilidade de flexibilização dos 
media na apresentação dos conteúdos. 
Nas últimas duas décadas assistiu-se 
à implementação de estratégias 
nacionais que visam a introdução das 
TIC nas escolas, que se sucederam a 
ritmos diferentes e tiveram impactos  
variáveis.  Este  fenómeno  tem,  
segundo  Vieira  (2005),  equivalência  
com  o  que aconteceu  nos  restantes  
países  europeus.  A  preocupação  
em  torno  da  integração  das  novas 
tecnologias na realidade educativa tem  
sido, na opinião de Fernandes (2007), 
cada vez maior, sendo, frequentemente, 
tema em destaque em diversos 

O USO DAS TIC NO 3º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO:

UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO NO 

CONCELHO DE VILA REAL, 
PORTUGAL

[6]

fóruns internacionais. Uma sociedade 
em constante mudança coloca um 
permanente desafio ao sistema  educativo 
e as TIC são um dos factores mais 
salientes dessa mudança acelerada, a 
que o dito sistema tem  de ser capaz 
de responder  rapidamente,  antecipar  
e  mesmo  promover.  Para  isso,  
propõem-se  medidas  que permitam 
o desenvolvimento da Sociedade de 
Informação nos estabelecimentos de 
ensino, por se considerar  que  estes  são  
“espaços  privilegiados  para  combater  
a  desigualdade  no  acesso  à informação 
(Missão para  a Sociedade da 
Informação, 1997). Para Ponte (2001a), 
as TIC têm efeitos, simultaneamente, 
atractivos e problemáticos. Se, por 
um lado, melhoram as condições de 
trabalho bem como a rentabilidade, 
por outro, implicam a necessidade 
permanente de formação, podendo  
até  mudar  radicalmente  a  natureza  
da  própria  actividade  profissional.  
Para  que  as transformações  possam  
acontecer,  são  necessárias  duas  
condições  fundamentais:  um  amplo 
acesso às TIC, na sociedade em geral 
e o protagonismo dos professores, 
como actores educativos fundamentais. 
Ponte (2000) defende que as novas 
tecnologias assumem, actualmente, 
um lugar- comum,  nos  meios  de  
comunicação  social  e  nos  discursos  
oficiais  sobre  a  sociedade  e  a 
educação. Contudo, o mesmo não se 
pode dizer da escola nem do professor 
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(Pinto, 2000). Na perspectiva de Castro 
(1998) é o conservadorismo da escola 
e dos professores que condiciona 
a integração das TIC nas escolas. 
Porém, segundo uma perspectiva 
crítica, a sociedade actual exige que 
os professores estejam em permanente 
mudança, uma vez que se entende 
que a Educação já não responde aos 
desafios da sociedade actual. A escola, 
em geral, não pode continuar a ignorar 
o avanço tecnológico da sociedade 
e os professores, em particular, não  
devem ignorar as suas potencialidades  
(Vieira,  2008).  Para  Ricoy  &  Couto  
(2009),  a  inovação  educativa  é  uma 
evidência da sociedade actual e tem 
sido impulsionada por uma vasta gama 
de novos recursos tecnológicos.  Neste  
contexto,  Goodison  (2002)  defende  
que  o  papel  do  docente  é  muito 
importante para obter um bom nível 
de êxito na integração das TIC na aula 
uma vez que o professor é o principal 
impulsionador da comunicação. Blanco 
& Ricoy (2007) argumentam que as 
TIC associadas a uma nova forma de 
entender a educação podem aproximar 
aluno e professor, uma vez que, na 
opinião de Castro & Alves (2007), 
estas auxiliam e complementam as 
práticas desenvolvidas nas aulas. 
Neste âmbito e, partindo do principio 
de que as novas tecnologias em 
contexto  educativo  são  hoje  uma  
mais-valia  (Paiva,  2002),  justifica-se  
a  elaboração  desta investigação cujo 
objectivo é analisar o uso das TIC pelos 
professores e pelos alunos.

2.   Método

Para analisar o uso das TIC, segundo 
as ópticas do aluno e do professor, 
foram construídos dois questionários 
a partir da revisão da literatura, um 
para ser aplicado aos alunos do 3º ciclo 
e, o outro para ser aplicado aos seus 
professores. Tratou-se de um estudo 
de natureza exploratória centrado na 
descrição do uso das TIC, em contexto 
de sala de aula, no 3º ciclo no Concelho 
de Vila Real.

2.1. Participantes

Como pode ver-se na tabela 1, dos 
111  alunos que participaram neste 
estudo, a maioria frequenta o 9º ano, 
está matriculado na Escola Diogo Cão 
(50,5%), é do sexo feminino (60,4%) e 
tem idade compreendida entre os 12 e os 
14 anos (75%).

Quanto aos professores (ver tabela 2), 
a maioria é do sexo feminino (69,4%) 
e pertence ao quadro de escola (80,8%). 
Têm idades compreendidas entre os 28 
e os 52 anos e têm, em média, 41,5 
anos de idade (DP=7,7). Em relação ao 
tempo de serviço possuem, em média, 
17,4 (DP=8,4) anos. Contudo, o tempo 
de serviço dos respondentes regista uma 
elevada dispersão em relação à média 
variando entre 1 a 31 anos. Tendo 
em conta as habilitações literárias, 

uso das TIC. As aplicações informáticas 
mais usadas foram o PowerPoint, o Word 
e o Internet Explorer.

Apear da formação dos professores 
em informática poder ser considerada 
incipiente, o uso do  computador é uma 
prática generalizada, quer em termos 
profissionais quer pessoais. Profissio-
nalmente, o computador é utilizado para 
elaborar fichas e testes, para enviar e 
receber  e-mail  e  pesquisar  na  internet.  
As  TIC  são  usadas  pela  grande  maioria  
dos professores,  embora,  com  maior  
frequência  na  disciplina  de  Área  de  
Projecto.  Os programas mais usados são 
o Word, o PowerPoint, Internet Explorer 
e o Excel nos quais registam níveis de 
conhecimento razoável ou bom. Os pro-
fessores sentem necessidades formativas 
em alguns programas, designadamente, 
no Moodle, em programas educativos 
multimédia,  entre  outros.  Os  professo-
res  consideram  que  o  uso  das  TIC  em  
contexto educativo  torna  o  seu  trabalho  
mais  interessante  e  simples.  Contudo,  
o  nível  de conhecimentos do professor, 
a falta de meios técnicos, a dimensão e a 
pouca flexibilidade dos programas, são 
grandes obstáculos à integração e uso das 
TIC na sala de aula.

Tabela 1 – Caracterização do aluno

VARIÁVEIS

Frequências

Absolutas (n=111) Relativas (%)

Escola
Diogo Cão
Monsenhor Gerónimo do Amaral

56
55

50,5
49,5

Ano
7º
8º
9º

38
34
39

34,2
30,6
35,2

Género Masculino Feminino 44
67

39,6
60,4

Classe etária
12-14
15-17

83
28

75
25

Tabela 2 – Caracterização do professor

VARIÁVEIS

Frequências

Absolutas (n=26) Relativas (%)

Escola
Diogo Cão
Monsenhor Gerónimo do Amaral

13
13

50
50

Género Masculino Feminino 8
18

30,6
69,4

Situação Profissional
Quadro Escola Quadro Zona Contratado

21
1
4

80,8
3,8
15,4
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verificou-se que os respondentes 
possuem o grau de licenciado.

No que diz respeito às disciplinas e ao 
ano a que leccionam no ano lectivo 
de 2009/2010 os resultados são os 
seguintes: 38,5% dos professores 
leccionam nos três anos do 3ºciclo do 
ensino básico; 15,4% leccionam apenas 
ao 7ºano; 15,4% leccionam apenas 
ao 8ºano; 15,4% leccionam apenas ao 
9ºano; 3,8% leccionam ao 8ºe 9ºano 
e 7,7% leccionam ao 7º e 8ºano. Os 
professores inquiridos são responsáveis 
sobretudo pela leccionação  das disci-
plinas de Português (27,3%), Geografia 
(18,2%) e Inglês (18,2%), tal como pode 
ver-se na figura 1.

2.2. Instrumento

Para proceder à recolha dos dados, 
foram utilizados dois questionários de 
auto-preenchimento. A escolha  deste 
instrumento justifica-se por apresentar 
algumas vantagens e por ser a mais 
adequada tendo em conta a dimensão 
da população seleccionada. Na opinião 
de Tuckman (2002), a utilização do 
inquérito em investigações na área 
da educação é muito frequente e é na 
opinião do autor uma técnica, poten-
cialmente, muito útil nesta área, tendo 
um valor inegável na recolha pontual 
e massiva dos dados. Dado o grande 
número de pessoas  interrogadas e o 
posterior tratamento das informações, 

foram valorizadas as perguntas fechadas 
de escolha  múltipla. Os questionários 
foram estruturados em duas partes. A 
primeira é constituída por perguntas 
que permitirão caracterizar a amostra e 
a segunda parte está relacionada com 
a temática do uso das TIC, quer a nível 
pessoal, quer a nível profissional.

2.3. Procedimentos

Antes da aplicação dos questionários 
foi solicitada autorização ao Conselho 
Executivo das escolas para  se proceder 
à sua aplicação. Os inquiridos 
foram informados que a resposta ao 
questionário era voluntária,  confiden-
cial e anónima e que os dados seriam 
tratados de forma agregada.

Relativamente ao questionário dos 
alunos, foram seleccionadas duas 
turmas de cada ano do 3º ciclo, em 
duas escolas localizadas no Concelho 
de Vila Real, a Escola Monsenhor 
Jerónimo do Amaral e a Escola  
Diogo  Cão. Dos 120 questionários 
distribuídos aos alunos, em contexto 
de sala de aula, foram validados 111 
por estarem, devidamente, preenchidos. 
Quanto ao questionário aos  professores,  
optou-se  por  deixar  100  inquéritos  na  
sala  dos  professores  para  que  todos 
aqueles  que  quisessem  responder  ao  
questionário  o   pudessem  fazer.  Dos  
100  inquéritos disponibilizados, apenas 
se conseguiram recolher 26.

A recolha de dados processou-se num 
determinado momento (Janeiro de 
2010) pelo que o estudo tem um carácter 
transversal. De acordo com Pilot e 
Hungler (1995), um estudo transversal 
é aquele que estuda  fenómenos que 
se processam todos numa determinada 
data e que tenham ocorrido no passado 
ou no  presente. Posteriormente à 
recolha dos questionários, estes foram 
numerados e editados numa base de 
dados construída para o efeito utili-
zando o programa PASW Statistics 18 
(Predictive Analytics Software).

3.   Resultados

Esta secção encontra-se organizada em 
duas partes. Na primeira apresentam-se 
e analisam-se os  resultados  relativos  
ao  aluno  e  na  segunda  os  resul-
tados  relativos  ao  uso  das  TIC  pelo 
professor.

3.1. A utilização das TIC pelos alunos

A maioria dos alunos inquiridos 
(99,1%) possui algum tipo de equipa-
mento informático em casa. Destes, 
mais de 50% têm computador (98,2%), 
impressora (73%), scanner (52,3%), 
internet (82,9%), leitor CD/DVD  
(69,4%) e consola de  jogos (55,9%). 
Uma  minoria afirma  possuir projector 
(8,1%) e cerca de 3,6 % afirma possuir 

Figura 1 – Anos e disciplinas a que o professor lecciona no ano lectivo 2009/2010
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(0,9%), História (1,8%) e Matemática 
(1,8%).

Por  outro  lado,  há  outros  locais  
onde,  normalmente,  o  aluno  utiliza  
o  computador, designadamente, na 
biblioteca municipal e em cursos de 
informática. Da totalidade de alunos 
inquiridos, 81,1% afirma utilizar o 
computador e a internet para lazer, 
94,6% para fazer trabalhos escolares e 

Da totalidade de inquiridos, tal como 
se pode ver pela figura 4, a esmagadora 
maioria utiliza o computador,   
sobretudo  em  casa  (96,4%).  Todavia,  
o  computador  é  também  utilizado  
na biblioteca  da  escola  (43,2%),  nas  
disciplinas  de  TIC  (45%),  Informática  
(29,7%),  Área  de projectos  (40,5%)  
e  em  outras  disciplinas  (9%),  
designadamente,  Educação  Moral  
(2,7%), Formação Cívica (2,7%), Inglês 

outro tipo de equipamento informático 
em casa, como por exemplo uma fotoco-
piadora (ver figura 2).

Como pode ver-se na figura 3, do total 
de alunos inquiridos, 39,6% passa 
menos de 1 hora por dia na  internet, 
32,4% afirma passar entre 1 a 2 horas 
por dia na internet. Apenas 4,5 % dos 
inquiridos afirmam não passar tempo 
nenhum na internet.

Figura 4 – Local onde o aluno utiliza o computador

Figura 2 – Equipamento pessoal do aluno

Figura 3 – Horas gastas por dia a navegar na internet
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leitor de CD/DVD (66,7%) e gravador 
de CD/DVD (26,1%).

Do total de alunos inquiridos, 98,2% 
afirmam que os seus professores 
utilizam, habitualmente, tecnologias na 
sala de aula.

Tendo em conta a opinião dos alunos, 
todas as escolas têm computador e 
impressora (figura7). Em  relação  aos  
outros  equipamentos,  a  maioria  diz  
haver  internet  (94,6%),  retroprojector 
(86,5%), projector (84,7%),  Scanner 
(84,7%), quadro interactivo (73,9%), 

0,9% utilizam o computador e a internet 
em outro contexto (ver figura 5).

Tal como se pode ver pela figura 6, 
as três disciplinas nas quais os alunos 
mais utilizam o computador para fazer 
trabalhos são: Área de Projecto (55,9%), 
TIC (32,4%) e História (29,7%).

Figura 5 - Utilização do computador e da internet

Figura 6 - Disciplinas nas quais o aluno utiliza o computador para trabalhos

Figura 7 - Equipamento existente na escola
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Para mais  de 50%  dos  alunos  
inquiridos, as aplicações informáticas  
mais utilizadas pelo professor em  sala 
de aula são o PowerPoint (91%), o 
Word (66,7%) e a Internet (65,8%), tal 
como pode ver-se na figura 10.

Da totalidade dos alunos inquiridos 
ninguém ouviu falar no Webquest 
e apenas 2,7% ouviu falar  do  
e-learning.  Foram  apontadas  duas  

de CD/DVD (6,3%), o scanner (9,9%), 
a máquina fotográfica digital (10,8%), 
a impressora (17,1%) e o leitor de CD/
DVD (18%) (ver figura 8).

Tal como mostra a figura 9, as disci-
plinas nas quais os alunos mais 
utilizam tecnologias na sala de aula 
são, por ordem de importância, TIC 
(55,9%), Área de Projecto (41,4 %) e 
História (36%).

As  tecnologias  utilizadas  pelo  
professor  são,  por  frequência  de  
utilização,  o  computador (99,1%), 
o projector (67,6%), o retroprojector 
(61,3%), a internet (55,9%), a televisão 
(50,5%), o quadro interactivo (46,8%) 
e o vídeo (43,2%). Entre os menos 
utilizados, com menos de 20% das 
respostas, destacam-se  o datashow  
(1,8%), a máquina de filmar (3,6%), 
o  gravador de voz (6,3%), o gravador 

Figura 8 - Tecnologias que o professor utiliza na sala de aula

Figura 9 - Disciplinas nas quais o aluno utiliza tecnologias na sala de aula

Figura 10 - Aplicações utilizadas pelo professor na sala de aula
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programas onde se registam níveis de 
conhecimento nulos ou medíocres são 
o Webquest, o E-learning, o Outlook e 
o Publisher.

Estes conhecimentos foram adquiridos 
de diversas formas. No entanto, 
destacam-se, tal como pode ver-se 
na figura 13, a auto-aprendizagem e o 
apoio de amigos e familiares.

marcar horário para esclarecer dúvidas 
e receber apontamentos de aulas e, por 
fim, 5,4% solicita informações, através 
do e-mail, aos serviços da escola (ver 
figura 11).

A partir da figura 12 pode observar-se que 
mais de metade dos alunos inquiridos 
têm um nível de conhecimento bom do 
Word (55%), do PowerPoint (58,6%) e 
da Internet (59,5%). Por outro lado, os 

vantagens  do  e-learning,  designada-
mente,  pode aprender-se virtualmente 
e pode fazer-se a formação através 
do computador de qualquer local. Por 
outro lado, quase a totalidade (91%) 
afirma utilizar o e-mail. Destes, cerca 
de 89% utiliza o e-mail para comunicar  
com os amigos e colegas, 28,8% 
utiliza-o para comunicar com os seus 
professores, para tirar dúvidas, enviar  
trabalhos, confirmar datas de testes, 

Figura 11 – Utilização do e-mail

Figura 12 - Nível de conhecimento dos alunos em aplicações informáticas

Figura 13 - Como foram adquiridos os conhecimentos
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responderam,  38%  afirmam  que  a 
formação em informática recebida não 
foi suficiente para enfrentar a realidade 
na sala de aula e apenas 4% considera 
que a formação recebida foi suficiente.

O uso do computador é feito por todos 
os respondentes. Cerca de 88,5 % faz 
uso pessoal do computador e 84,6% 
usa o computador profissionalmente, tal 
como pode ver-se pela figura 17.

Uma parte significativa dos inquiridos 
não fez iniciação à informática (ver 
figura 15). Dos que fizeram  formação, 
a maioria teve apoio de familiares 
(69,2%) ou fez auto formação (34,6%). 
Num estudo elaborado por Fernandes 
(2007), a auto-formação em informática 
foi feita por 75% dos professores.

A maioria dos professores não respondeu 
à pergunta na qual foram questionados 
acerca da sua formação  em  Informática  
(ver  figura  16).  Dos  42%  que  

3.2. A utilização das TIC pelos 
professores

Todos os professores referiram ter 
equipamento informático em casa. 
Desse equipamento pessoal, todos  
afirmaram possuir internet, impres-
sora, computador e outros equipa-
mentos. Por outro lado, como  pode 
ver-se  na figura  14, verificou-se que  a 
grande  maioria tem scanner (92,3%), 
leitor/gravador de DVD (80,8%), leitor/
gravador de CD (80,8%).

Figura 14 - Equipamento informático pessoal

Figura 15 - Iniciação à informática

Figura 16 - Formação em Informática
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Os meios mais utilizados pelos 
professores para interagir, directamente, 
com os seus alunos foram, conforme 
se pode ver na figura 20, o computador 
(76,9%), o projector (50%) e a 
internet (42,3%). Estes resultados são 
consistentes com o estudo realizado 
por Fernandes (2007), no qual o  
computador  e  a  internet  foram,  
também,  os  meios  mais  usados  pelos  
professores  para interacção com os seus 
alunos.

figura 18 revela que a grande maioria 
dos respondentes também utiliza o 
computador para enviar e receber e-mail 
(96,2%) ou para pesquisar na internet 
(88,5%).

Dos 88,5% que utilizam o computador 
para uso pessoal, mais de metade 
(76,9%) utiliza-o para consultar sites 
do seu interesse e para preencher a 
declaração de rendimentos (73,1%), tal 
como pode ver-se na figura 19.

Verificou-se  que  os  resultados  acerca  
do  uso  que  é  dado  ao  computador  
em  termos profissionais vão na mesma 
linha dos obtidos num estudo conduzido 
por Fernandes (2007) que pretendia 
estudar o uso das TIC pelos professores 
de Inglês do 2º e 3º ciclos do Distrito 
de Beja. Dos 84,6% respondentes que 
utilizam o computador no exercício 
da profissão, todos usam esta ferra-
menta para elaborar fichas e testes de 
avaliação (100%). Para além disso, a 

Figura 17 – Finalidade do uso do computador

Figura 18- Uso profissional do computador

Figura 19 - Uso pessoal do computador
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A figura 23 mostra que, da totalidade 
de inquiridos, a maioria utilizou o 
computador para interagir com os seus 
alunos quatro ou mais vezes (65%), 
19% utilizaram sempre o computador 
e apenas 12% nunca utilizaram o 
computador.

No software utilizado, por mais de 50% 
dos professores, para interagir com 
os seus alunos incluem-se  programas 
como o Word (76,9%), o PowerPoint 
(76,9%), a internet (65,4%) e o Excel 
(57,7%), como pode ver-se na figura 22.

Os resultados apresentados na figura 
21 vão ao encontro dos obtidos por 
Fernandes (2007). Efectivamente, as 
duas áreas disciplinares nas quais o 
professor mais utiliza as TIC são, 
por ordem de  importância, o contexto 
da disciplina leccionada (80,8%) e a 
disciplina de Área de Projecto (38,5%).

Figura 20 - Meios utilizados para interacção com os alunos

Figura 21 - Contexto em que o professor utiliza as TIC

Figura 22 - Software utilizado para interacção com os alunos
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o Word é o programa informático 
mais conhecido dos professores. De 
facto, mais de metade dos professores 
(73%) afirmaram ter bons níveis de 
conhecimento e 23,1% consideram ter 
conhecimentos razoáveis (ver figura 
24).

Como pode ver-se na figura 25, a maior 
parte dos professores inquiridos (65%), 
não utiliza o e-mail para contactar com 
os seus alunos. Efectivamente, apenas 
35% afirma fazê-lo.

bom nível de conhecimentos. Quanto à 
Internet, mais de metade dos inquiridos 
afirmaram ter bons  conhecimentos, 
apenas 3,8% não possuem qualquer 
tipo de conhecimento. O conhecimento 
acerca do PowerPoint é, globalmente, 
bom uma vez que apenas 7,7% não tem 
nenhum tipo de conhecimento sobre 
ele. O conhecimento dos professores 
acerca do Excel divide-se, na sua 
maioria, entre o medíocre (42,3%) 
e o razoável (30,8%). Finalmente, 

No que diz respeito ao nível de 
conhecimentos dos professores acerca 
do uso de diferentes programas  
informáticos, verificou-se que em 
relação ao software pedagógico,  
apenas 15,4% afirmaram ter um bom  
nível de conhecimentos e 15,4% 
afirmaram não ter qualquer tipo de 
conhecimentos.   Relativamente   ao   
Outlook,   46,2%   afirmaram   não   ter   
qualquer   tipo   de conhecimentos e 
apenas 15,4% consideraram ter  um 

Figura 23 – Frequência de utilização do computador para interacção com os alunos

Figura 25 - Utilização do e-mail para contactar os alunos

Figura 24 - Nível de conhecimento do professor
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a partir de qualquer local foi referida por 
15,4% dos respondentes (ver figura 28).

No que diz respeito ao e-learning, 
verificou-se que mais de metade 
dos professores inquiridos (69%), 
conhecem este tipo de ensino. Algumas 
das vantagens apontadas foram a possi-
bilidade da formação poder ocorrer 
em lugares diferenciados, a maior 
motivação, a economia, o fácil acesso, 
a possibilidade de desenvolvimento 

de participantes, apenas 19% utiliza o 
e-mail para efectuar esses contactos.

Os professores  que  afirmam  utilizar  
o  e-mail  para  contactar  o  encarre-
gado  de  educação apontam  algumas  
vantagens  para o  fazerem.  A  possibi-
lidade do reenvio  das  mensagens  foi 
referida por 19,2% dos  professores. 
Com igual percentagem, foi identificada 
a facilidade de utilização e, finalmente, a 
possibilidade do reenvio das mensagens 

Do total de professores (35%) 
que afirmam utilizar o e-mail para 
contactar com os seus alunos, 30,8% 
envia ficheiros com a matéria, 19,2% 
tira dúvidas antes do teste e 3,8% 
utiliza-o por outro motivo (ver figura 
26).

Como pode ver-se na figura 27, a 
maioria dos professores (81%) não 
utiliza o e-mail para contactar os encar-
regados de educação. De facto, do total 

Figura 26 - Situações em que o professor utiliza o e-mail para contactar os seus alunos

Figura 28 - Vantagens da utilização do e-mail para contactar os encarregados de educação

Figura 27 - Utilização do e-mail para contactar o encarregado de educação
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Uma parte significativa dos professores 
reconhece que existem vantagens na 
utilização das TIC  em  sala  de  aula,  
designadamente,  a  maior  motivação  
dos  alunos,  a  simplificação  da activi-
dade do professor, a  aquisição de 
conhecimentos técnicos pelos alunos, 
a facilitação do acesso à informação 
e a promoção do trabalho em grupo. 
Contudo, como pode ver-se na figura 
31, uma percentagem reduzida de 
inquiridos (3,8%) é da opinião que 
não existem quaisquer vantagens na 
utilização das TIC em sala de aula.

Na  figura  30  podem  ver-se  algumas  
das  dificuldades  na  integração  das  TIC  
na  escola apontadas  pelos  docentes  
inquiridos.  As  maiores  dificuldades  
são  a  falta  de  meios  técnicos (53,8%) 
e a falta de conhecimentos por parte 
dos professores (46,2%). Outras dificul-
dades foram, ainda,  apontadas  pelos   
professores,  nomeadamente,  a  falta  
de  técnicos  qualificados  e  a impos-
sibilidade de usar estes equipamentos 
devido a avarias.

de um trabalho mais autónomo e o 
facto dos conteúdos se tornarem mais 
interessantes.

Como pode ver-se na figura 29, a 
maioria dos professores gostaria de 
receber formação em contextos  de  
aprendizagem  com  o  Moodle  (65,4%)  
e  em  conteúdos  educativos  multi-
média (65,4%).   Existem   outras   áreas   
nas   quais   o   professor   gostaria   de   
receber   formação, designadamente, 
Hot potatoes, programas de desenho e 
quadro interactivo.

Figura 29 - Áreas em que o professor gostaria de receber formação

Figura 31 - Vantagens do uso das TIC em contexto educativo

Figura 30 - Dificuldades na integração das TIC no contexto educativo
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enviar e receber e-mail e pesquisar na 
internet. Na sala de aula, para além do 
computador, os equipamentos mais 
utilizados são o projector e a internet. 
As tecnologias são usadas pela grande 
maioria dos professores, embora, com 
maior frequência na disciplina de Área 
de projectos. Os programas mais usados 
são o Word, o PowerPoint, o Internet 
Explorer  e  o  Excel.  Programas  nos  
quais  os  professores  registam  níveis  
de  conhecimento razoável ou bom. 
O e-mail é outra ferramenta utilizada 
pelos professores para comunicar com 
os seus educandos (35%) e respectivos 
encarregados de educação (19%).

Os professores sentem necessidades 
formativas em alguns programas, 
designadamente, no Moodle, em  
programas educativos multimédia, em 
programas de desenho e no programa 
do quadro interactivo. Os professores 
consideram que o uso das tecnologias 
em contexto educativo constituem uma 
mais-valia porque os  alunos ficam mais 
motivados e o trabalho do professor 
torna-se mais interessante e simples. 
Contudo, o nível de conhecimentos do 
professor, a falta de meios técnicos, a 
dimensão e a pouca flexibilidade dos 
programas,  são grandes obstáculos à 
integração e uso das TIC na sala de aula.
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4.   Conclusão

Este trabalho teve como objectivo 
mostrar a realidade subjacente à utili-
zação das TIC no 3º Ciclo do Ensino 
Básico. Para atingir o objectivo 
proposto foram construídos dois 
questionários, um para ser aplicado 
aos professores e o outro aos alunos. 
Por se tratar de um estudo exploratório 
foram seleccionadas duas escolas do  
Concelho de Vila Real. Procedeu-se à 
recolha de dados depois  de  autorizada  
a  aplicação  dos  questionários  pelos  
directores  das  respectivas  escolas. 
Posteriormente, procedeu-se à edição, 
tratamento e análise dos resultados.

Relativamente aos resultados obtidos 
pela aplicação do questionário aos 
alunos verificou-se que  quase  a  totali-
dade  (99,1%)  possui  equipamentos  
informáticos  em  casa,  nomeadamente, 
computador, impressora, internet, 
consola de jogos, leitor e gravador CD/
DVD. O computador é um equipamento 
que é usado por  todos os alunos, 
especialmente, em casa na elaboração 
de trabalhos escolares para a disciplina 
de Área de Projectos. Na elaboração dos 
trabalhos é também muito  frequente  o  
uso  da  internet,  sendo  que  mais  de  
metade  dos  alunos  gasta  mais  de  1 
hora/semana na internet.

Já todos os alunos assistiram a aulas 
em que se fez uso de tecnologias, 
designadamente, do computador, do 
retroprojector, do projector, da internet e 
da televisão. As aplicações informáticas 
mais usadas foram o PowerPoint, o 
Word e o Internet Explorer. Muito 
embora os conhecimentos dos alunos, 
sobre as aplicações  informáticas mais 
utilizadas, sejam razoáveis, apesar 
de terem sido auto-aprendidos, nunca 
ouviram falar do Webquest e poucos 
afirmam ter ouvido falar do e- learning.

Pela leitura dos resultados obtidos 
através da aplicação do questionário 
aos professores pode concluir-se  que  os  
professores  têm  vários  equipamentos  
em  casa,  designadamente,  internet, 
impressora, computador, entre outros. 
Embora a iniciação à informática só 
tenha sido feita por uma minoria e a 
formação recebida na  licenciatura não 
tenha sido suficiente para enfrentar a 
realidade da sala de aula, o uso do 
computador é  uma  prática generali-
zada, quer em termos profissionais, 
quer termos pessoais. Profissionalmente, 
o computador é sobretudo utilizado 
para a elaboração de fichas e testes, para 
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[Resumo] A  utilização  dos  serviços  de  
explicações  é  um  fenómeno  crescente  
em  Portugal, nomeadamente, devido ao 
aumento da procura deste tipo de serviço, 
ao elevado número de professores parti-
culares e ao aparecimento de centros de 
explicações. O principal objectivo desta 
investigação é compreender a extensão e 
a natureza do fenómeno das explicações 
na Região   de   Bragança,   Portugal.   
Para   realizar   este   estudo,   foram   
distribuídos   249 questionários   aos  
alunos  do  12º  ano  em  Janeiro  de  2011.  
Foram  recebidos  148 questionários a 
que  corresponde uma taxa de resposta 
sobre 59,4%. No mesmo período, dois 
directores de  centros  de explicações e 
um explicador foram entrevistados para 
de tentar  perceber  a  perspectiva  do  
explicador.  A  estatística  descritiva  foi  
calculada  com recurso ao PASW Statistics 
18 (Predictive Analytics Software).

Os resultados mostram que, 55,4% 
dos estudantes são do sexo feminino e 
44,6% são do sexo masculino. A maioria 
dos estudantes (79,1%) é da área da 
e tecnologia e já tiveram ou têm  expli-
cações durante 2010/2011 (78,2%). A 
principal razão para usar os serviços 
de explicações é melhorar os resultados 
escolares. A matemática é a disciplina 
com maior procura (90,3%), 53,4% 
gastam entre 2 a 3 horas por semana 
em explicações e 63,1% gastam entre 30 
a 70 Euros por mês. Na perspectiva do 
explicador, a taxa de sucesso é elevada  
Nesta  perspectiva,  a  elevada  procura  
deste  tipo  de  serviço  justifica-se  pela 
motivação dos alunos em “atingir níveis 
superiores de excelência “ e, dessa forma, 
poderem escolher o curso e a instituição 
de ensino superior da sua preferência.

1.   Introdução

O fenómeno das explicações envolve, 
segundo Costa et al. (2008), um 
conjunto estruturado de actividades   
desenvolvidas  fora  da  escola  que  
tem  como  principal  objectivo  
melhorar  o desempenho  escolar  
dos  alunos.  Trata-se,  segundo  Bray  
(2006),  de  um  fenómeno  que  tem 
crescido nas últimas décadas em todas 
as regiões do mundo. As explicações 
são, segundo este investigador, estimu-
ladas por um clima competitivo e uma 
forte crença no valor da educação para 
o progresso económico e social. Assim, 
esta pesquisa pretende descrever e 
analisar a natureza e a extensão das 
explicações frequentadas pelos alunos 
do ensino secundário da Região de 
Bragança, Portugal.

2.   Revisão da literatura

O fenómeno das explicações teve um 
aumento significativo em Portugal. No 
entanto, segundo Costa et al.  (2003), 
não tem sido alvo de investigação 
por parte dos investigadores sociais 
e educacionais. Para Bray (2006), 
a existência do fenómeno das expli-
cações deve-se à existência do sistema 
normal de educação. Para este investi-
gador, as explicações acabam por ser 
como que uma cópia do sistema regular 
e, como tal, segue as mesmas tendên-
cias. Para Bray (2006), outra razão que 
justifica a existência das explicações 
reside no facto do público centrar a sua 
atenção no sistema regular de ensino 
e não no sistema de ensino “sombra”. 
Finalmente, para este mesmo investi-
gador, as características do fenómeno 

das explicações” é menos distinto que 
o  sistema regular de ensino. As impli-
cações desse fenómeno paralelo de 
educação são importantes tanto para o 
estudante de aprendizagem específicas, 
quer para o futuro dos alunos que a 
frequentam. Na verdade, este fenómeno 
levanta questões de igualdade e oportu-
nidades iguais, já que muitas famílias 
não têm capacidade financeira para 
suportar esse esforço extra. Além 
disso, o sistema público não é capaz 
de satisfazer as necessidades educacio-
nais dos alunos e suas famílias. Outro 
estudo levado a cabo por Neto (2006) 
concluiu que são os pais com maior 
escolaridade e maior capacidade finan-
ceira que mais procuram este tipo de 
serviço. Outros estudos encontraram 
uma correlação positiva entre o uso 
deste tipo de serviço e o sucesso 
académico.  Na Alemanha, o sucesso 
académico dos alunos do ensino 
secundário foi medido numa investi-
gação levada a cabo por Bray (2006) 
na qual foi feita a comparação entre 
dois grupos. O primeiro grupo incluía 
estudantes  que utilizaram os serviços 
de explicações e, o segundo, era um 
grupo controlo. Os resultados deste 
estudo  revelaram que os alunos que 
tiveram explicações  melhoraram o seu 
desempenho académico, bem como  
sua motivação. Da  mesma forma,  
no Quénia, Buchman (2002) conduziu 
um estudo no qual concluiu que, a 
utilização de serviços de explicações 
estava relacionada com a diminuição 
do insucesso escolar e aumento do 
desempenho académico. Para além 
disso, verificou-se que as explicações 
contribuíram para a estratificação  
social. Ou seja, famílias com recursos 
financeiros mais elevados podem 
investir em mais e melhores serviços 
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de explicações do que as famílias com 
escassos recursos financeiros.

3.   Métodos

Este  trabalho  de  investigação  
pretende  descrever  e  analisar  a  
natureza  e  a  extensão  do fenómeno 
das  explicações nos estudantes do 
último ano do ensino secundário. A 
recolha dos dados foi realizada usando 
o método da inquirição. Este método 
é, frequentemente, utilizado em estudos 
na área da educação e tem um valor 
inegável quando se pretende recolher 
dados de uma grande amostra a partir 
de uma população (Tuckman, 2002). 
Este método é especialmente útil, 
quando combinado com a técnica do 
questionário.

Para realizar este estudo, foram 
distribuídos 249 questionários aos 

alunos do último ano do ensino  
secundário  em  Janeiro  de  2011.  No  
mesmo  período,  dois  directores  de  
centros  de explicações e um expli-
cador foram entrevistados para se 
estudar a perspectiva do explicador. O 
questionário que incluiu 25 perguntas, 
foi concebido para recolher dados 
sócio demográficos e informações 
específicas sobre o serviço de expli-
cações. O questionário foi anónimo e 
levou cerca de quinze minutos para 
ser preenchido. O PASW Statistics 18 
(Predictive Analytics Software) foi o 
software utilizado para editar e processar 
os dados.

4.   Resultados

Os alunos finalistas do ensino 
secundário tinham, em média, 18 anos. 
Dos 148 respondentes, 55,4% são do 
sexo feminino e 44,6% são do sexo 
masculino (Figura 1).

Os alunos estão distribuídos por 
quatro áreas do conhecimento, 
designadamente, Ciências e Tecnologias  
(79,1%), Línguas e Humanidades 
(9,5%), Ciências Humanas e Sociais 
(6,8%) e Multimédia (4,7%), tal como 
pode ver-se na Figura 2.

Como pode ver-se na figura 3, durante 
o ano lectivo de 2010/201, 72% 
dos alunos utilizaram os serviços de 
explicações.

Os  estudantes  disseram  que  usam  
este  tipo  de  serviços  para  poderem  
melhorar  os  seus resultados académicos 
e atingir a excelência. No que diz 
respeito às despesas que os serviços 
de explicações representam,  5,8% não 
responderam, 63,1% gastam entre 30 
a 70 euros, 27,2% gastam mais de 71 
euros e apenas 3,9% gastam menos de 
30 Euros (Figura 4).

Figura 1 – Distribuição dos Respondentes por género Figura 2 – Distribuição dos Respondentes por área de estudos

Figura 3 – Uso de explicações em 2010/2011 Figura 4 – Despesa com o serviço de explicações
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A maioria dos estudantes (85,1%) 
utilizaram serviços de explicações 
durante todo o ano de 2010/2011, 7,4% 
dos estudantes utilizaram este serviço 
durante parte do ano e 3,4% utilizaram- 
-no apenas como uma preparação para 
os exames nacionais (Figura 5).

Para 53,4% dos entrevistados, a duração 
das sessões de explicações situava-se 
entre as 2 e as 3 horas por  semana; 
10,1% dos alunos afirmaram gastar 
1 hora por semana em explicações 
e, finalmente, para 6,1% gastavam, 
semanalmente, 4 ou mais horas em 
explicações (Figura 6).

A Matemática (90,3%), a Química 
(16,5%), o Português (13,6%), a Física 
(9,7%), a História (5,8%), a Biologia 
(2,9%) e outras (2,9%) foram as disci-
plinas que, na perspectiva dos alunos, 
justifica a utilização de serviços de 
explicações (Figura 7).

Os Centros de Explicações é, segundo 
Costa et al. (2008), um negócio que 
tem vindo a registar  grande  cresci-
mento a nível mundial. Como pode 
ver-se na figura 8, 65% dos alunos 
inquiridos tiveram  explicações em 
Centros de Explicações (65%), em 
casa dos explicadores (33%) e em 
outros locais (1%).

Na perspectiva do explicador, a taxa de 
sucesso é elevada Nesta perspectiva, a 
elevada procura deste tipo de  serviço 
justifica-se pela motivação dos alunos 
em “atingir níveis superiores de 
excelência “ e, dessa forma, poderem 
escolher o curso e a instituição de 
ensino superior da sua preferência.

5.   Conclusão

Este  trabalho  de  investigação  pretende  
descrever  e  analisar  a  natureza  do  

fenómeno  das explicações na Região de 
Bragança. Os alunos finalistas do ensino 
secundário (148 respondentes) tinham, 
em média, 18 anos.  Do total de entre-
vistados, 56,4% eram do sexo feminino 
e 42,1% eram  do  sexo  masculino.  
Durante  o  ensino  secundário,  um  
número  significativo  de  alunos 
frequentou,  semanalmente,  as  sessões  
de  explicações  (72%).  Para  a  maioria  
dos  inquiridos (90,3%), a Matemática 
foi a disciplina que justificou o  uso de 
serviços de explicações. Uma grande 
parte dos estudantes (53,4%) gastou 
entre 2 e 3 horas em  explicações por 
semana. Os centros de explicações 
foram usados por 65% dos inquiridos. 
Finalmente, uma grande proporção de  
estudantes  (96,1%)  considerou  que,  
as  explicações  tiveram  um  impacto  
positivo   no desempenho académico.

O problema do sistema de educação 
paralelo levanta questões importantes 
que devem ser estudadas e sobre as 
quais se deve reflectir, nomeadamente:

Figura 5 – Período de uso das explicações Figura 6 – Duração das sessões de explicações

Figura 7 – Distribuição das explicações por disciplina Figura 8 – Distribuição das explicações por local
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c. A classificação das escolas. As 
escolas que estão nos primeiros 
lugares do ranking (que em 
Portugal são escolas privadas) estão 
beneficiar do facto dos seus alunos 
terem acesso aos serviços de expli-
cações. Desta foram, a situação 
escolas públicas agrava-se uma vez 
que não são capazes de captar os 
melhores alunos.

Essas questões devem ser abordadas em 
estudos futuros.
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a. A desigualdade introduzida na 
população escolar. As famílias 
com maiores recursos têm a possi-
bilidade de escolher o serviço de 
explicações e optar por este serviço 
a durante um longo período de 
tempo. Em Portugal, o governo 
introduziu um conjunto de leis 
(1999 e 2005), para regular esse 
fenómeno,  designadamente, no 
que diz respeito à permissão 
necessária para os professores 
poderem ser explicadores e à 
proibição de dar explicações aos 
seus próprios alunos ou estudantes 
das suas próprias escolas. No 
entanto, esse conjunto de leis não 
tem sido seguido nem controlado.

b. A qualidade do ensino público. 
As escolas públicas não oferecem 
os serviços de educação que as 
famílias e os alunos desejam. Esta 
é, aliás, uma das razões pelas quais 
a procura do serviço de explicações 
tem vindo a aumentar.
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[Resumo] Com este artigo pretendemos 
dar a conhecer novas “ferramentas” 
de avaliação que podem ser utilizadas e 
colocadas ao serviço de docentes do Ensino 
Secundário, e Universitário, na avaliação 
dos seus alunos, em tarefas de ensino / 
aprendizagem, tanto em momentos finais 
– exames – como intermédios – avaliação 
contínua – utilizando a língua portuguesa 
escrita. Estas Ferramentas têm por base 
a utilização de técnicas de exploração 
de textos – Text Mining (TM) – e Latent 
Semantic Analysis (LSA). Inserem-se no 
contexto do projecto de investigação em 
curso relativo à tese de doutoramento do 
primeiro autor. Desta forma, os docentes 
poderão, paralelamente e/ou complemen-
tarmente com os métodos tradicionais, 
proceder à avaliação dos seus alunos, 
eliminando deste processo variáveis 
emocionais, físicas e psicológicas que nor-
malmente acompanham, e estão presentes, 
nos processos de avaliação.

[Palavras-chave] Biplot, Latent Semantic 
Analysis, Text Mining

INTRODUÇÃO

O  processo  de  avaliação  constitui  um 
momento de grande responsabilidade, 
quer para o   avaliador  como  também  
para  o  avaliado. Quantas  vezes  o  
avaliador  não  se  interroga sobre a 
justeza da avaliação atribuída e se esta 
correspondeu, ou não, ao real desem-
penho do avaliado?

Os docentes no contexto do ensino 
actual, nomeadamente os do Ensino 
Secundário, em determinados períodos 
do ano lectivo, são confrontados  com 
outras actividades, como  a avaliação  
do  seu  desempenho  profissional  e 
tarefas burocráticas de diversa ordem, 
aumentando  os  seus  níveis  de  
ansiedade  e stress. Assim sendo, 
muitas vezes estas tarefas coincidem 
com os momentos de avaliação dos 
seus   alunos,  podendo  também,  
factores  de ordem pessoal, física, 
psicológica e emocional, contribuírem 
para influenciarem a justeza destas 
avaliações.

Da mesma forma, os alunos muitas vezes 
não  possuem indicadores fiáveis sobre 
o nível dos  conhecimentos  obtidos,  
contribuindo este desconhecimento 
também para o aumento dos níveis 
de stress e da ansiedade, quer quando 

são sujeitos  a  um  exame  final  como  
também a provas intermédias no seu 
trajecto de aprendizagem.

Também, pelos níveis de ansiedade, 
stress e  cansaço  que  estes  momentos  
de  avaliação provocam,  são  muitas  
vezes  evitados,  tanto pelos alunos 
como pelos docentes, correspondendo 
apenas ao seu número mínimo exigido.

Pretendemos, com este artigo, dar a 
conhecer o projecto que se encontra 
em desenvolvimento na Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa,  
coordenado  pelo  terceiro  autor  deste 
artigo, o qual visa dotar os alunos e os 
docentes com  ferramentas  que  lhes  
possibilitem  obter feedbacks sobre 
seu actual nível de conhecimentos,  
em  qualquer  momento,  e  de uma  
forma automática, na utilização da 
língua portuguesa  escrita,  no  decorrer  
de  tarefas  de ensino / aprendizagem. 
Estas ferramentas são já de  utilização 
generalizada em países como os 
Estados  Unidos da  América, na  
avaliação de conhecimentos com base 
em textos produzidos pelos  alunos,  
existindo  uma  forte  correlação com   
as   avaliações   atribuídas   por   docentes 
(Shermis & Burstein, 2003).

TÉCNICAS DE DATA 
MINING – TEXT MINING 

– AO DISPOR DOS 
DOCENTES E DOS 

ALUNOS, EM TAREFAS DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM, 

UTILIZANDO A LÍNGUA 
PORTUGUESA ESCRITA

[9]
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O USO DO TEXT MINING E DA 
LATENT SEMANTIC ANALYSIS EM 
TAREFAS DE ENSINO/APRENDI-
ZAGEM

Através das técnicas de Text Mining 
(TM) procura-se, no acesso a 
repositórios e bases de dados textuais, 
identificar e caracterizar conceitos 
presentes em textos usando um conjunto 
de técnicas de exploração estatística, 
entre  outras. Estes mecanismos, de uma 
forma genérica, efectuam a selecção, 
representação, indexação, recuperação e 
classificação de grandes quantidades de 
informação.

Entre diversas técnicas de TM, a 
aplicação da  Análise  da  Semântica 
Latente  (LSA)  tem vindo a  assumir uma 
considerável importância (Landauer et 
al., 1997, 1998, 2007). Landauer, um   
dos   fundadores   da   metodologia   LSA, 
(Landauer et  al,  1997), formalizou um 
modelo matemático  para  o  processo  
de  aquisição  de linguagem. Ele refere  a 
facilidade com que as pessoas adquirem 
mais  conhecimentos do que aqueles  
a  que  foram  expostos.  Faria,  assim, 
sentido  referir  as  semelhanças  do  
significado psicológico entre  palavras 
a qual se traduz na sua proximidade no  
decorrer de um discurso. Esta técnica 

baseia-se na representação vectorial dos 
textos ou modelo   vectorial, exigindo 
que, o repositório dos textos a analisar 
tenham sido previamente processados1, 
e transformados numa matriz cujas 
colunas correspondem aos textos e as 
linhas às palavras. O  cruzamento de 
uma linha com uma coluna corresponde  
ao  número  de  vezes  que  essa palavra 
aparece naquele texto. As colunas 
desta matriz   representam  o   signifi-
cado   do   texto respectivo expresso em 
função das palavras que nele   figuram.   
As   linhas   representam   uma palavra   
que   expressam  as  variantes  do  seu 
significado em função dos (com)
textos em que ela aparece. Esta matriz 
consiste numa tabela de contingência, 
ver Tabela I, (Lebart, 1998), que poderá 
ser objecto de  uma análise factorial de 
correspondências,  representada por um 
biplot2, (Gabriel, 1971) e  (Vairinhos, 
2003, 2004), ou ser analisada através  da  
técnica LSA (Osuna, 2006).

A operação básica de cálculo baseia-se 
na decomposição em valores e vectores 
singulares (SVD), da matriz X original, 
representada pelo produto de 3 matrizes 
em que U representa as palavras num 
novo referencial, V os textos e ∑ uma 
matriz diagonal representada pelos 
valores singulares, tal como se apresenta 
na Figura I.

A informação resultante da análise 
anterior, também pode ser expressa 
graficamente através de um biplot, como 
o apresentado na Figura II. Os vectores 
a vermelho representam  textos ou 
colunas da matriz e os  vectores a azul 
representam palavras. Os ângulos entre 
textos representam a proximidade entre 
textos

A AVALIAÇÃO

Têm-se vindo a realizar classificações 
automáticas  de  textos  produzidas  por  
alunos (Page, 2003), especialmente 
nos Estados Unidos, certificando-se 
a consistência e a proximidade destas 
avaliações com a efectuada por  docentes. 
Shermis, (Shermis, 2003), refere tanto  a  
proximidade  como  a  validade  destes 
sistemas automáticos de avaliação e 
compara o desempenho  destes  com  o  
dos  docentes  nas mesmas  tarefas   de  
avaliação,  verificando-se correlações da 
ordem  dos 90%. Estes estudos referem  
também  o  elevado  grau  de  validade 
(keith,  2003).  Também,   organismos  
oficiais como o Educational Testing 
Service (ETC), têm vindo   a   integrar   
e   utilizar   estes   sistemas automáticos 
de avaliação, nos seus processos de 
avaliação.

1 - Este  processamento  corresponde  à  correcção  de erros gramaticais, eliminação de símbolos de pontuação e proposições, entre outros.
2  - Os  biplots  foram  criados  por  Gabriel  (Gabriel,1971), e permitem representar no mesmo gráfico dois tipos de informação, por exemplo textos e palavras. Baseiam-se na decomposição SVD da matriz dos dados.

Tabela I. Aplicação de uma matriz relativa à frequência de palavras em textos

Textos

Palavras Página 1 (…) Página 479

Crianças 1 1

Chomsky 0 0

Matriz 0 1

(…)

Figura I. Decomposição da matriz X num produto de três matrizes 
(U, ∑, V) onde r é a característica de X.

Figura II. Exemplo de um biplot como representação 
gráfica da decomposição em valores e vectores 
singulares
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Em termos gráficos, podemos ver através 
da Figura III, que a determinação do 
conhecimento de um aluno em resposta 
a uma determinada questão, assente 
num determinado espaço semântico, 
é realizado pelo cálculo do coseno do 
ângulo entre o vector que expressa a sua 
resposta e o vector do texto representa-
tivo dessa resposta.

O presente  projecto  de  investigação 
que estamos   a   levar   a   cabo   na   
Faculdade de Ciências Sociais e  
Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa tem por objectivo adaptar ao 
português estas metodologias. A sua 
aplicação coloca diferentes obstáculos, 
dado as particularidades da língua 
portuguesa, como a identificação  de  
certas  classes  morfológicas, como  
sejam  artigos,  pronomes,  formação  
de palavras por sufixação, entre outros. 
Esta singularidade  da  língua  portu-
guesa implica  a criação de algoritmos 
específicos.

Na figura IV apresenta-se uma imagem 
de um sistema protótipo, desenvolvido 
pelo segundo autor deste artigo, ainda 
em fase de desenvolvimento.

CONCLUSÃO

As técnicas apresentadas permitirão 
a implementação de instrumentos 
de ensino / aprendizagem, nomeada-
mente em tarefas de avaliação de 
conhecimentos baseadas  na avaliação 
automática de textos, utilizadas quer 
por docentes como por alunos, no 
domínio da língua portuguesa.

Estas técnicas complementarão os  
procedimentos tradicionais de avaliação 
retirando variáveis emocionais, físicas 
e psicológicas que normalmente   
acompanham estes processos.
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This article gives an insight into the 
Common European Framework (CEF) 
and European Language Portfolio (ELP) 
while attempting to prove its useful-
ness in a Portuguese teaching context. 
The key points that are the basis for 
the Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment (CEF), its 
various applications and (mis)uses will 
be presented and discussed. The result 
of a work produced by the Council of 
Europe, the CEF reflects the need for a 
common reference in language learning 
that establishes patterns of testing and 
learning in more than 40 member states. 
However, the CEF goes beyond the 
so called standardization of language 

learning since it discusses other issues 
which are extremely relevant to this 
context. Encouraging the learner’s 
autonomy, promoting the communica-
tive competence and encouraging reflec-
tion are only some of the goals of the 
CEF. Along with this, cultural exchange 
is promoted thus enhancing the impor-
tance of multiculturalism. In Portugal 
there has been an attempt to implement 
the CEF and the ELP through the new 
course books. Nevertheless, at schools 
the promotion of autonomy and the 
transparency of criteria in assessment 
are still a difficult issue since the lack 
of training and permanent discussion do 
not allow action to take place. 
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[Resumo] Com esta comunicação propo-
mo-nos analisar o contributo de José de 
Sousa, expresso na obra supra citada, 
em torno da discussão sobre a especifici-
dade da filosofia e do seu ensino para a 
reforma curricular dos liceus portugueses 
em finais do século XIX. Neste ensaio, o 
autor expressa o seu pensamento sob a 
égide da doutrina positivista que, no que 
à educação diz respeito, radica, entre 
outros, na especulação filosófica de A. 
Comte, H. Spencer, A. Bain, Haeckel e res-
pectivos intérpretes portugueses, desta-
cando-se, Teófilo Braga, Teixeira Bastos, 
Ramalho Ortigão e Bernardino Ribeiro.

[Palavras-chave] Educação, Pedagogia, 
Filosofia, Currículo

1. São  sete  os  capítulos  em  que  
José  de  Sousa,  no  ensaio  Notas  de  
Pedagogia Philosophica expõe o seu 
pensamento sobre o ensino em geral 
e o lugar que a Filosofia deve  ocupar  
no  currículo  oficial  dos  liceus.  No  
primeiro  capítulo  trata  das  bases 
científicas  da  pedagogia  moderna,  no  
segundo  das  relações  entre  a  estética  
e  a pedagogia, no terceiro aprofunda 
o estudo das línguas,  no quarto traça 
o perfil do professor moderno, no 
quinto expõe a bondade metodológi-
ca da indução e da dedução, no sexto 
analisa a educação dos sentidos e no 
sétimo apresenta o lugar da filosofia no 
contexto curricular do ensino liceal.

A filosofia aparece nesta obra como 
base da reflexão em torno de uma 
melhor e mais proveitosa integração 
dos saberes num plano curricular, 
baseado, a partir de agora, no método 
científico, e não meramente empírico, 
como era costume entre nós. Desta 
forma uma boa educação escolar devia 
assentar no método científico de feição 
positivista que os decisores portugueses 
já acolhiam com forte simpatia.

José de Sousa na obra referida vai 
servir-se da filosofia, para se opor ao 
seu ensino nos liceus. A feição socio-
lógica do positivismo que marca o 
seu pensamento era atreita à filosofia 
clássica, considerando-a um mero jogo 
especulativo sem qualquer capacidade 
transformadora da realidade. A filosofia 

já tinha  englobado grande parte dos 
saberes considerados fundamentais, 
mas o cientismo positivista do fim de 
século XIX, tendia, agora  a  esvaziá-la  
de  conteúdo  e  a  arredá-la  dos  currícu-
los  que  se  queriam  mais adequados ao 
ensinar a fazer para transformar, do que 
ao ensinar a pensar e a ser. A medida 
do  homem era, nesses tempos, equiva-
lente às suas realizações materiais. As 
promessas da ciência eram  muitas e as-
sentavam nas melhorias das condições 
de vida que não tinham paralelo nos 
tempos idos.

Na realidade, em Portugal desde 
meados do século XVIII que a or-
ganização curricular começou a ter um 
ímpeto positivista. Luís António Verney 
(1713-1792) no Verdadeiro método de 
estudar (1746), inserido já na corrente 
iluminista, critica duramente o ensino 
teórico-escolástico e apela para a  
necessidade de os currículos serem 
moldados pelo experimentalismo new-
toniano. Seguindo as novas  tendências, 
o Marquês de Pombal (1699-1782), em 
1759, inspirado em Ribeiro Sanches 
(1699-1783),  dá início a uma profunda 
reforma do sistema educativo português 
que pretende laicizar por completo. O 
liberalismo teve em Passos Manuel 
(1801-1862) um reformador do ensino, 
que criou em 1836 o ensino liceal 
português, inspirado no modelo na-
poleónico. Em todas estas fases o 
cientismo positivista foi ganhando papel 
de destaque e, no seio da Filosofia, são 
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consideradas de um novo modo disci-
plinas como a Biologia, a Sociologia e 
Psicologia.

É na continuação destas reformas edu-
cativas e curriculares que surgem as 
referidas Notas… de José de Sousa.

2.  José  de  Sousa  começa  por  traçar  
as  bases  científicas  da  pedagogia  
moderna, aproveitando  para criticar 
o desconhecimento das mesmas que 
reinava entre nós. Em Portugal, em 
seu entender, o pensamento pedagógi-
co-educativo continuava a edificar-se 
no desconhecimento total do método 
científico. Para ilustrar o seu ponto 
de vista refere o labor de Almeida 
Garrett (1799-1854), que como se sabe 
escreveu um tratado sobre educação.  
Sousa  reconhece  o  génio  artístico  de  
Garrett,  mas  critica-lhe  a  pouca preo-
cupação científica quando se pronuncia 
sobre as questões de ensino e aprendi-
zagem, não lhe perdoando  o  facto  de  
as  suas  cogitações  científicas  serem 
inferiores às de Bacon e D’Alembert 
que lhes são anteriores (cf. Sousa, 
1890: 5-6). Os reformadores portu-
gueses teimavam em manter-se alheios 
ao progresso científico que ocorria um 
pouco por todo o lado.

Para o nosso pedagogo, era preciso que 
os teóricos da educação entendessem 
que “o génio luminoso e  enciclopédico 
de Augusto Comte conseguiu sintetizar 
num quadro simples o conjunto das 
ciências fundamentais: matemática, 
astronomia, física, química, biologia e  
sociologia” (ib.: 6). Do quadro, como 
se vê, saem enaltecidos os saberes 
científicos e a sociologia é  eleita o 
saber de cariz social e humano mais 
relevante. Sousa, seguindo o esquema 
comteano, coloca a pedagogia e outros 
saberes similares do ramo das ciências 
sociais, no seio da sociologia.

Comte é o novo sacerdote  do saber e os 
seus seguidores, como Spencer, nunca ul-
trapassaram os ensinamentos do mestre. 
Contudo, foram capazes, nomeadamente 
quanto à reflexão pedagógica, de pugnar 
pela valorização da Psicologia, autono-
mizando-a dos outros saberes, algo que 
tinha escapado a Comte que repartiu o 
objecto da Psicologia pela Biologia e 
pela Sociologia.

José de Sousa considera, assim, que 
os diversos saberes interagem para o 
conhecimento final do homem,  dando o 
exemplo de que a educação física não 

pode prescindir do conhecimento da 
fisiologia,  anatomia, etc… tal como o 
estudo da psicologia se deve apoiar no 
conhecimento antropológico do homem 
(cf. ib.: 10). Desta mútua participação 
dos conhecimentos variados na educação 
dos indivíduos esclarecer-se-ia a tríade 
em que Spencer dividia a educação: 
física, intelectual e moral, aspectos a 
que  tinha que se atender em comum e 
em inter-ajuda permanente.

É com base no conhecimento científico, 
nomeadamente da psicologia que o 
nosso pedagogo critica o ensino livresco 
que assenta na exposição do professor 
e na memória do aluno. A psicologia 
contribuía  com novos conhecimentos 
que os professores não tinham em 
conta, continuando a seguir o “método 
subjectivo, já reprovado por vários 
filósofos no estudo da psicologia do 
homem adulto, é totalmente  impossível 
no que respeita à criança” (ib.: 12).

Crianças e jovens frequentavam escolas 
onde não se distinguiam idades de 
aprendizagem, métodos de ensino, ca-
pacidades para a aquisição do saber…. 
José de Sousa lembra aos responsáveis 
pelo ensino e educação que “Estão já 
assinaladas duas ciências como bases 
directas da ciência da educação: a an-
tropologia e a psicologia, correspon-
dentes à educação física e intelectual” 
(ib.: 13). A educação física, intelectual e 
moral já tinha uma longa história, mas 
as ciências que a deveriam auxiliar e 
os seus respectivos métodos, eram to-
talmente novos. José de Sousa refere 
que Rousseau já incluía  a higiene nos  
limites da moral e  por isso a rela-
cionava com  a pedagogia, postulando, 
então, que “o primeiro dever do homem, 
é viver, ter saúde e aperfeiçoar-se fisica-
mente-higiene’. ‘O segundo aprovei-
tar a vida, instruir-se, aperfeiçoar-se 
– pedagogia” (cf. ib.: 14).

O nosso pedagogo, contudo, não quer 
apenas imitar os mestres e incluiu a 
educação estética como área especí-
fica da educação: “Apesar de Spencer 
dividir a educação em física, intelectual 
e moral, não será sensato colocar a par 
destas a educação estética?” (ib.: 14), 
continuando a esclarecer que

“No caso afirmativo, e parece-nos 
que sim, à antropologia, psico-
logia e moral, devemos juntar a 
estética. Tais são, a nosso ver, as 
ciências fundamentais da ciência da 
educação, cujo fim deve ser, como 
dizia Garrett ‘fazer um membro útil 

e feliz da sociedade’, que é também 
o pensamento de James Mill: a 
instrução, que é coisa diversa, deve 
ter, como diz Georges Dumesnil: 
‘por base a realidade, e a ciência por 
fim’” (ib.: 14).

O nosso pedagogo acaba por proclamar 
um cientismo positivista que no campo 
educativo seja acompanhado por uma 
intervenção estética. Essa era uma via 
desprezada na pedagogia tradicional, 
como aliás, pese embora este esforço 
de fundamentação, o continuaria a 
ser pelas novas pedagogias de cariz 
científico e positivo. José de Sousa era 
um pedagogo de vocação filosófica 
que na defesa exacerbada do cientismo 
positivista, mantinha a lucidez suficiente 
para considerar que sem o cultivo da 
dimensão estética, a educação de cada 
indivíduo continuava a ser incompleta, 
na medida em que, ao intelectualizar 
a vida a transformava num conjunto 
de fórmulas científicas completamente 
desprendidas do quotidiano, onde devia 
assentar toda a ciência.

O nosso autor quando se pronuncia 
sobre a educação do ser humano, sente 
necessidade de justificar o conheci-
mento estético, mas, como reconhece 
que os sistemas educativos e os com-
pêndios das ciências,  se preocupam 
mais em instruir do que em educar, em 
ensinar a fazer do que em ensinar a 
ser,  constata, contra a sua vontade, 
que nesse desiderato o conhecimento 
estético se encontra arredado: “Ora, a 
realidade, parece-nos que leva exac-
tamente a juntar, ou antes a separar a 
parte estética da intelectual quando se 
trata de instruir” (ib.: 14-15).

3. No capítulo seguinte, trata, então, de 
dar um sustento científico à educação 
estética, com o propósito  de que os 
currículos positivistas a possam acolher 
junto dos outros saberes cuja base é o 
método científico. Para que não restem 
dúvidas considera como base directa da 
pedagogia a “antropologia,  psicologia, 
moral, estética” (ib.: 16). Um pouco 
ao  arrepio dos  princípios positivistas 
Sousa elege  a  estética  como uma  das 
ciências  base  da  pedagogia.  Numa  
altura  em  que  a  estética  estava  longe  
de  ser considerada como ciência e num 
ambiente pouco propício à consideração 
da educação como actividade moldável 
pelos dados sensíveis, o pedagogo 
português ousa num meio inóspito, com 
o objectivo de corrigir as carências do 
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esquema educativo que sustentava a 
mentalidade positivista que considerava 
a educação sob o triplo ponto de vista: 
físico, intelectual e moral, subsumindo 
a estética a uma parte da educação in-
telectual.

Seguindo a reflexão filosófica sobre 
a actividade estética do ser humano 
feita por Hegel, Sousa trata da estética 
enquanto filosofia da arte e das belas 
artes, relevando o facto de serem os 
sentidos que nos  põem em contacto 
com o mundo do qual recolhemos os 
estímulos que nos levam ao conheci-
mento, mesmo que enfatize a importân-
cia da vista e do ouvido (cf. ib.: 22). 
Não se pense que o apelo ao sentimento 
estético se sujeita a um adestramento 
das capacidades de cada um para de-
senvolver um qualquer dom artístico: 
“querendo juntar aos elementos 
vulgares da educação o elemento 
estético, não é que se queira fazer 
génios artísticos; nascem estes dotados 
já de uma organização especial” (ib.: 
25). O que na educação estética está em 
causa é a capacidade de, ao longo da 
vida, continuar a usufruir na aquisição 
do conhecimento, do meio natural de 
aprender que é o contacto directo com a 
realidade e a organização dos estímulos 
captados pelos sentidos em esquemas 
cada vez mais elaborados do conheci-
mento:

“Se a preparação estética não fizer, 
na maioria dos casos, produzir obras 
de arte, faz pelo menos,  e  já  é  
muito,  avaliar  essas  mesmas  obras,  
com  mais  algum  critério  do  que 
geralmente se faz” (ib.: 25).

Há, por parte do nosso pedagogo, um 
nítido aproveitamento das capacidades 
sensitivas do ser humano como campo 
privilegiado da acção educativa:“A 
educação do gosto é, note-se, coisa bem 
diversa da parte técnica das diversas 
artes” (ib.: 28).

O apuramento do gosto o é necessário 
para aumentar a felicidade do homem, 
isto porque,  o   prazer,  a  emoção  e  
a  beleza  que  uma  dada  experiência  
estética  nos proporciona, quando bem 
enquadrada com a natureza e o objecto 
da contemplação, é factor de progresso 
porque nos dá uma ideia mais fiel 
daquilo que as coisas são e de como 
nos afectam no nosso dia a dia: “Sendo 
a felicidade o fim do homem, uma das 
forças componentes de que há que 

sair a resultante final é sem  dúvida a 
educação estética. Tanto mais que a arte, 
concretização dos esforços empregados 
nesse sentido, é uma daquelas manifes-
tações humanas que mais se impõe pelo 
arrojo das suas criações” (ib.: 34).

A reabilitação do sentido estético no 
esquema positivista da educação não 
deixa de ser interessante na análise do 
nosso pedagogo que mantém a ideia de 
que a estética deve ser encarada  como  
teoria  da  arte  e  se  mostra  preocupado  
com  o  desenvolvimento da capacidade 
interpretativa da actividade artística.  
A educação estética, tal como nós a 
entendemos, embora contenha esse 
pormenor, vai muito além  disso, mas 
destacamos que num esquema positivista 
do saber e dos currículos, haja alguém 
que  valorize o sentimento estético 
que se desenvolve independentemente 
do peso das ciências e do estatuto 
que adquirem no elenco curricular da 
educação positivista:

“Feliz o homem, feliz o ménage, 
feliz a sociedade em cujo seio se 
possa abrigar esse conjunto de saúde 
espiritual, bem supremo de que nos é 
dado gozar no meio das agruras da 
luta pela existência” (ib.: 34).

4. O ensino humanístico não era 
uma prioridade das pedagogias de 
cariz científico e positivista e, isso 
mesmo, se poderá comprovar com as 
considerações tecidas por José de Sousa 
sobre o estudo das línguas.

Os defensores da pedagogia positivista 
encaravam o ensino das línguas 
estrangeiras como  um   acontecimento  
menor.  A  dificuldade  subjacente  à  
sua  aprendizagem, nomeadamente 
do Grego e do Latim, eram, para si, 
motivo suficiente para secundarizar a  
sua  leccionação. Um  conhecimento  
aprofundado das  línguas, não  era  
motivo de transformação do mundo 
e portanto o seu ensino não seria 
eficaz: “…apenas se devem estudar as 
línguas em que haja melhores escritos, 
livros que se ocupem de assuntos cujo 
conhecimento é indispensável à vida 
moderna…” (ib.: 44-45). Argumento 
este que justificava, entre nós, o ensino 
da língua francesa:

“Bom seria que pudéssemos aprender 
tudo, tudo; mas a vida humana é 
muitíssimo curta e devemos empregar 

o tempo precisamente no mais útil e 
mais consentâneo com o carácter da 
época em que vivemos” (ib.: 46).

Desta forma, seguindo Spencer, Bain e 
outros, o nosso pedagogo acentua a ne-
cessidade de centrar os currículos nos 
saberes científicos, desprezando mesmo 
o ensino da língua materna: “…a 
gramática devia limitar-se a meia dúzia 
de regras e nada mais…” (ib.: 47),  uma  
vez  que  “A  ideia  de  que  o  estudar  
português  é  decorar  compêndios de 
gramática, está ainda tão enraizada, que 
difícil será conseguir banir esta falta de 
senso” (ib.: 49). O essencial era abrir  
escolas de biologia, sociologia e todos 
os saberes do género, pois “As línguas 
apenas são indispensáveis para os 
estudos filológicos – para a vida geral as 
línguas clássicas são de um efeito nulo e 
mesmo negativo” (ib.: 59).

5. A  nova  pedagogia  reivindica  um  
professor  com  formação  adequada  aos  
novos desafios. A  experiência docente 
na Escola Normal de Lisboa leva 
José de Sousa a sopesar  o  ensino  e  
a  educação  nacional,  acrescentando-
-lhe,  agora,  os  deveres  do cientismo  
positivista,  em  claro  repúdio  do  
ensino  teórico,  assente  na  memória  e 
desligado da experiência:

“Há três pontos negros que se 
destacam de entre os que prostituem 
a missão do professor:

1º O confundir-se o estudar com 
o decorar; 2º Uso e abuso do 
compendio e dos livros em geral; 
3º uma severidade mal cabida como 
meio de disciplina e de domínio 
aparente” (ib.: 61).

Um mau ensino das técnicas e um 
deficiente uso das capacidades didác-
ticas trazia consequências desastrosas à 
prática lectiva, uma vez que ao fazer-se 
como se via fazer, os defeitos persis-
tiam. Baseado  nas novas propostas, 
advertia: “O professor não deve adoptar 
compendio, o compêndio é ele; o único 
ensino em harmonia com a dignidade 
professional é o ensino oral; o aluno 
aprende assim a ouvir, o que é difícil, a 
reflectir e a investigar” (ib.: 63). Funda-
mental para aprender era a experiência 
e a observação,  os livros eram meros 
e dispensáveis instrumentos da aprendi-
zagem.
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O positivismo e com ele José de 
Sousa está longe de fazer a apologia 
desinteressada dos órgãos dos sentidos. 
Na verdadeira acepção da educação 
estética há uma relação directa e 
imediata com o real, partindo-se dessa 
conaturalidade para interpretar aquilo 
que nos rodeia.
Para José de Sousa essa relação 
não é assim tão simples. É verdade 
que enaltece a educação estética, 
mas distingue entre uns sentidos e 
outros, pretendendo, ainda, que se 
“eduquem”  prioritariamente  aqueles 
que considera  mais  nobres:“… quando 
nos ocupamos[…] da educação estética 
viu-se que havia para esse fim, dois 
sentidos que principalmente careciam 
de ser educados: a vista e o ouvido” 
(ib.: 107). Na hierarquia, “…o olfacto e 
o paladar não são de ordem tão intelec-
tual como o tacto, assim como este não 
tem a importância estética da vista e 
do ouvido; e que o desenvolvimento 
musical deste pode não estar relacio-
nado com a inteligência propriamente 
dita” (ib.: 107).

O Homem tal como é considerado pela 
pedagogia positivista, assenta em duas 
partes distintas, a  vegetativa e a in-
telectual, e esta divisão é da maior im-
portância no que respeita às finalidades 
dos currículos escolares:

“…para a nossa vida vegetativa, 
dois sentidos são mais importantes: 
o paladar e o olfacto; para a vida 
intelectual o tacto, o ouvido e a vista: 
para a cultura estética o ouvido e a 
vista. Do harmonioso funcionamento 
desses elementos é que nasce a 
perfeição moral. Note-se que  para  
a  educação  intelectual  a  vista  
não  é  indispensável,  mas  sim  um  
grande  e poderosíssimo auxiliar” 
(ib.: 109-110).

Segundo os positivistas o homem é 
um todo, é verdade, mas as diversas 
partes que o constituem não parecem 
contribuir da mesma maneira para esse 
todo. O fazer sobrepõe- se ao conhecer, 
a parte prevalece sobre o todo. São 
três os factores que contribuem para 
a totalidade do Homem: “…a) acção 
do meio sobre o indivíduo; b) acção 
da educação; c) transmissão pela here-
ditariedade” (ib.: 110). A ideia antro-
pocêntrica de que o homem evoluiu 
doutros seres é substituída pela crença 
de que ele se modifica essencialmente 
devido à acção do meio que passa a ser 

“Na dedução admitimos 
axiomaticamente  uma  ideia  geral  
e  dela  deduzimos  as particulares; 
na indução partimos dos factos, das 
ideias particulares e do ensinamento 
que nos ministram a sua observação 
e comparação e induzimos a ideia 
geral. Basta o simples conhecimento 
do que seja uma e outra coisa para 
não hesitar-mos na escolha do 
processo lógico a optar para o estudo: 
a indução” (ib.: 73).

As ideias  gerais  não  são,  segundo  
os  positivistas,  potenciadoras  de  
conhecimento rigoroso. A dedução é 
por eles vista como uma espécie de jogo 
do raciocínio que pode não partir dos 
dados da experiência e, se assim for, 
irá contra os seus postulados uma vez 
que “Para o geral dos conhecimentos 
o contacto directo com a natureza é o 
meio de aprendermos indutivamente” 
(ib.: 77).

Entre  a  dedução  e  a  indução,  a  
escolha  não  reveste  qualquer  dúvida.  
Especular, memorizar, tratar de su-
posições, são métodos de ensino e 
aprendizagem contrários aos interesses 
dos alunos e à disposição da natureza:

“as observações e experiências 
eis o grande meio de no ensino 
por em prática estes princípios; 
não consentir que o aluno decore 
fórmulas sem as ter induzido 
primeiro; descreva-se primeiro o 
fenómeno e tire-se depois a lei, 
dê-se o exemplo e só depois a regra. 
As  chamadas ciências experimentais 
apenas estudadas nos livros não 
produzem absolutamente resultados 
nenhuns; não habilitam a novas 
descobertas […] deve primeiro 
fazer-se a experiência e só depois 
dizer a teoria” (ib.: 81).

7. O positivista José de Sousa sente 
necessidade, logo no segundo capítulo 
do seu ensaio de  apregoar as vantagens 
da educação estética e condenar o 
ensino livresco e abstracto. Propagando 
a bondade de um conhecimento assente 
em factos experimentais e, como a 
relação do homem com a natureza é 
mediada pelos órgãos dos sentidos, trata 
da  educação  desses  mesmos  órgãos,  
não  fossem  eles,  como  até  à  data,  
servir  a especulação mais do que confir-
marem a experimentação.

O enfoque do ensino, doravante, residia 
na oralidade e o compêndio devia ser 
banido das escolas, mesmo que contra-
ditoriamente Sousa afirme:

“Todo o professor devia ser 
obrigado a publicar as suas lições; 
o Estado que as editasse. Em  vez  de  
ter  ordenados  mensais  ou  anuais,  
ganhar  um  tanto  por  lição,  que  
seria primeiramente apresentada 
impressa […] Talvez assim, atacando 
os professores que não estudam  como  
devem,  na  parte  mais  melindrosa,  
a  concorrência  forçada,  a  inacção 
impune desaparecesse” (ib.: 67).

O nosso pedagogo não explica, contudo, 
a diferença entre o saber impresso nos 
manuais e aquele que dá origem às 
lições do professor depois de impressas 
e distribuídas como base  da  sua  lec-
cionação. Para  si,  o  professor não 
podia continuar a  ser  um  mero trans-
missor do saber já feito, pois, agora, as 
suas funções impunham-lhe a partici-
pação activa na construção do saber 
que transmitia: “…há um meio  muito 
mais belo de dominar os alunos, é pela 
autoridade do saber e pela afabilidade 
do trato. O professor não está na aula 
para mandar, mas só para dirigir, dar 
conselhos” (ib.: 68) e fazer com que os 
alunos venham a saber mais do que ele.
Sousa, com base nos estudos da fisiolo-
gia, aponta, ainda, a idade dos cinquenta 
anos como limite para  a prática 
docente, uma vez que esses estudos lhe 
diziam ser essa a idade  em  que  as  
capacidades   intelectuais  do  professor  
começavam  a  definhar, diminuindo 
as suas condições para desempenhar  
a  profissão da melhor forma: “No 
professorado é necessário quem seja 
filho do presente, da esperança e do 
futuro” (ib.: 71), o professor ideal tem 
que se inserir plenamente no tempo em 
que vive, conhecer bem o passado e ser 
capaz de antecipar parte do que virá a 
acontecer.

6. A escola positivista assentava o 
seu método de ensino e aprendizagem 
na indução. Fazendo a  apologia da 
aprendizagem pela experiência, em 
bom rigor não tanto pela experiên-
cia mas sim pela experimentação, 
os pedagogos positivistas não se 
cansavam de apregoar os benefícios 
da indução, que  apresentavam como a 
via adequada para alcançar conclusões 
válidas. Nesta linha de ideias José de 
Sousa esclarece:
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o instante, são de sua natureza 
absurdos, não têm intuitos 
pedagógicos; falta-lhes consequente-
mente a base psicológica” (ib.: 146).

Esta era uma crítica certeira aos 
programas da época que se mantinham 
fiéis ao ensino livresco de raiz aristo-
télico-escolástica, que continuava a 
ignorar o contributo das novas ciências,  
nomeadamente  da  psicologia.  Mesmo  
que  as  reformas  educativas  fossem 
regulares como de facto eram, nada 
de  substancial acrescentavam. Em 
sua opinião o ensino, nomeadamente 
o liceal, padecia pela  importância 
supletiva que a  filosofia, enquanto 
saber especulativo, continuava a manter 
nos currículos  oficiais. Não porque 
fosse a filosofia, mas sim porque con-
tinuava a ser aprendida e ensinada  
segundo o método  escolástico.  A  ser  
assim,  já  que  a  verdadeira  filosofia,  
que  para  si  era  a sociologia, em plena 
sintonia com Comte e Spencer, não era 
ensinada, então, o ensino da filosofia 
tradicional devia ser retirado dos cur-
rículos liceais: “…pela concepção, ou 
antes, falta de concepção que se faz 
do que seja filosofia, e ministrar aos 
alunos, com essa máscara, uma coisa 
alheia a todos os  trabalhos dos grandes 
filósofos modernos” (ib.: 154). E mais 
à frente conclui: “Pela transcendência 
que  a caracteriza a filosofia deve ser 
banida dos liceus” (ib.: 155).

De forma simultaneamente irónica 
e utilitarista, José de Sousa justifica 
a sua proposta: “…para evitar  que o 
tal eu e não eu faça das suas, criem 
aulas de ginástica, o que é duplamente  
vantajoso:  1º   porque  alivia  o  espírito  
de  coisas  por  sua  natureza incom-
preensíveis;  2º  porque  fortalece  os  
músculos”  (ib.:  155).  Entre  fortalecer  
os músculos do corpo ou perturbar 
as acções da mente pelo  uso de um 
saber pouco adequado aos tempos que 
corriam, Sousa prefere o primeiro e 
insiste:  “…substituir a filosofia dos 
liceus pela ginástica, só isso, era já 
por si um acto de profunda moral e 
higiene. Porque se uma enfraquece o 
espírito, a outra fortalece o corpo, e o 
ideal será, como dizia Juvenal: Mens 
sana in corpore sano” (ib.: 156).

É com esta proposta que termina o 
ensaio. Naturalmente que a educação 
física era necessária nos currículos, 
mas o que preocupa o nosso pedagogo 
quanto ao ensino da filosofia não é 
o facto deste  saber estar a usurpar 

marcante na evolução humana.

A necessidade aguça o engenho e este 
permite a sobrevivência dos indivíduos 
num meio que passou a  ser-lhe estranho: 
“…é o meio que faz os indivíduos 
e indirectamente quanto podemos nós 
fazer  pela  educação, que é uma feição 
mesologica a atender, auxiliados como 
somos pela hereditariedade  psico-
fisiológica” (ib.: 112). E a seguir “…
se o homem traz pelos antecedentes 
hereditários os germens de uma 
adaptação, não traz ideias propriamente 
ditas, que o contacto pelos sentidos 
com o mundo exterior lhe fornece” 
(ib.:  113). Como corolário resulta que 
“É o efeito da educação, transmitido 
pela   hereditariedade,   que   vai   
aperfeiçoando   o   sentido”   (ib.:   121-
122)   e   este aperfeiçoamento é devido 
ao “…exercício que  faz  o apuramento 
dos sentidos, o que indirectamente 
significa a necessidade e a utilidade da 
sua educação” (ib.: 126). Aplicando 
as leis do evolucionismo à realidade 
educativa portuguesa, José de  Sousa 
postula que a educação em todas as 
suas valências se deve preocupar com 
a higiene, única maneira de manter 
activos os sentidos que estruturam 
de uma forma ou outra os diversos  
conhecimentos. Na altura, os liceus 
portugueses e os seus programas não 
tinham  espaço  nem  para  a  ginástica,  
nem  para  a  música,  nem  tão  pouco  para  
os trabalhos  manuais.  Assim,  o  ensino  
livresco  que  Portugal  continuava  a  
apoiar  era promotor simultaneamente 
do cansaço psíquico e da  degradação 
fisiológica. De uma forma um pouco 
romântica e eivada do idealismo de 
feição platónica,  José de Sousa afirma: 
“A saúde […] consiste na união do 
belo, do bom e do verdadeiro. Era o 
ideal dos gregos, sem criar organismos 
nesta atmosfera, é escusado pensar 
em mais nada” (ib.: 134), uma vez que 
“…todo o desenvolvimento físico é 
impossível sem uma média regular de 
saúde física” (ib.: 138).

A tríade em que assentavam os princípi-
os da educação positivista – intelectual, 
moral e física - era coisa que entre nós 
continuava a ser desprezada.

8. Chegado ao último capítulo o nosso 
pedagogo trata do lugar da disciplina de 
filosofia no ensino  secundário. O título 
deste ensaio sugere que o seu autor 
nos irá fornecer a base filosófica para 
um currículo de educação positiva. Mas, 

de facto, não o faz. Limita-se apenas a 
apontar as grandes linhas traçadas para 
a educação e instrução positivista e a 
melhor maneira de operacionalizar esse 
programa. Tendo como pano de fundo 
da sua reflexão a realidade portuguesa 
faz o diagnóstico de uma educação 
meramente teórica e a necessidade de a 
adaptar aos contributos que as ciências 
positivas efectivamente lhe tinham 
trazido.

Agora, para encerrar o estudo de filosofia 
da educação, José de Sousa, reflecte 
sobre o ensino da  filosofia nos liceus 
portugueses, para pôr em evidência a 
inutilidade deste saber e a consequente 
necessidade de o retirar dos currículos 
liceais. A filosofia, desta forma, para lá 
de compor o título, para  pouco mais lhe 
serve, mesmo que o ajude a reflectir. 
É inútil reformar um nível de ensino 
sem ter em  conta os que o seguem ou 
precedem. As reformas, como convém, 
devem adaptar-se ao povo e satisfazer a 
Nação e tal  desiderato só poderá ser  
alcançado quando  os diversos níveis  
de  ensino forem considerados em 
conjunto.

José de Sousa apesar de considerar a 
educação das primeiras idades como 
essencial, acha, como era natural à 
época, que as reformas da instrução 
pública se deveriam iniciar

“…pela instrução superior e nunca 
pela instrução primária. Tanto esta 
como a secundária, ressentem-se 
sempre do caos ou da ordem que 
reinar no grau superior, pelo qual se 
vêm como  que filtrando os conheci-
mentos para os institutos secundários 
e baixam daí, num estado mais ou 
menos dogmático, à escola primária. 
Isto na instrução” (ib.: 144).

Contudo, em seu entender “Na 
educação o caminhar é em ordem 
inversa. Os nossos reformadores e  
mais o Conselho Superior de Instrução 
Pública, têm sobretudo feito convergir 
a sua actividade na elaboração de 
programas parciais” (ib.: 145).

À época, era este o estado da educação 
em Portugal: um ensino básico deitado 
ao desprezo e um ensino universitário 
vocacionado para formar os quadros su-
periores da Nação segundo um modelo 
de estudo teórico e desgarrado:

“Os programas da instrução 
secundária, reformada a todo 
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Este ensaio, para nós, tem uma dupla 
oportunidade: por um lado propaga 
as virtudes da educação positivista e 
a necessidade de organizar os currícu-
los escolares portugueses de maneira 
a poder realizar esse desiderato e, por 
outro, introduz um interesse supletivo 
na educação estética que, tal como 
nos é  apresentada, é o foco de onde 
deve irradiar a educação humanista da 
qual, em sintonia com os seus mentores, 
deseja ver os currículos expurgados.
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a antropologia, anatomia,  fisiologia, 
psicologia, como bases da actividade 
pedagógica. Fiel à cartilha positivista, 
serve-se  do  conhecimento  filosófico  
para  mostrar  a  sua  inutilidade nos 
currículos  liceais,  bem como a 
menoridade dos saberes humanísticos e 
do estudo das línguas,  nomeadamente,  
das  línguas  clássicas  e  materna,  
propondo,  ainda,  que  a formação dos 
professores se faça segundo  o método 
científico-pedagógico, em linha com 
as novas exigências: aprendizagem 
partindo da  experiência e centrada 
no aluno, subordinação  do  acto  de  
ensinar  ao  acto  de  aprender,  repúdio  
da  reprodução  e memorização… O 
professor passa, agora, a ser uma espécie 
de condutor de almas e um amigo  
presente,  retirando-lhe  a  autoridade  
e  a  centralidade  que  desempenhava  
na pedagogia   tradicional.   Tendo   
encarado   a   pedagogia   como   uma   
ciência   social enquadrada nos cânones 
da  sociologia, o nosso pedagogo, 
ao arrepio do positivismo, valoriza 
a estética no campo educativo. 
Alimentando um discurso contra a 
pedagogia teórica e abstracta, centra os 
novos princípios na tripla componente, 
intelectual, moral e física e propaga os 
benefícios do método indutivo.

A reflexão teórica que enceta em torno 
do ensino e da educação, leva-o a 
considerar o ensino da filosofia como 
nefasto à formação dos indivíduos, 
propondo, por isso, a sua extinção nos 
currículos liceais, ao mesmo tempo 
que apela para a necessidade de neles 
incluir a ginástica, pois o seu ensino, à 
época, não era contemplado.

o lugar da educação física. A sua 
preocupação  deve-se  à  constatação  
de  que  a  filosofia  e  o  seu  ensino,  
entre  nós, continuava a ter um cariz 
especulativo e a ser ensinada pelo  
método escolástico. A filosofia porque 
pugna José de Sousa, na linha dos seus 
mentores positivistas, era uma espécie 
de filosofia da acção, que apenas se 
deveria guiar pelo método científico 
e orientar para o saber fazer. O estudo 
teórico e especulativo não fazia 
qualquer sentido face ao avanço da 
ciência e aos prognósticos de Augusto 
Comte quanto ao papel central que a 
sociologia, ciência nova e em estado de 
grande afirmação, deveria desempenhar 
no novo elenco dos saberes que urgia 
implantar no sistema de ensino e 
aprendizagem.

9. Como acabamos de ver, este é um 
estudo que se insere na linha crítica 
sobre o ensino e a educação  que  se 
fazia em Portugal em finais do século 
dezanove à luz do novo cânon das 
ciências experimentais.

José de Sousa parte da classificação das 
ciências de Comte, que estipula seis 
ciências como necessárias ao conheci-
mento humano, a saber: Matemática, 
Astronomia, Física, Química,  Biologia,   
Sociologia,  dispostas  segundo  o  
método  que  lhes  permitisse caminhar 
do mais simples para o  mais  complexo. 
Face à realidade de então, Sousa critica 
a ausência dessas ciências e de outras 
de igual feição, dos planos de estudo 
da educação nacional.

Considera, ainda, a pedagogia como 
um ramo da sociologia, colocando 
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[Resumo] As políticas organizacionais 
da escola relacionadas com a prática 
social e educacional -explicações - 
podem contrariar a ideia fatalista da 
incapacidade da escola pública poder 
proporcionar sucesso educativo aos 
seus alunos. Este estudo de investigação 
pretende analisar e identificar factores 
determinantes da procura de explicações 
no secundário na Região Autónoma da 
Madeira e apoia-se em dados primários 
obtidos através da aplicação de um 
questionário ao universo de alunos que 
frequentaram no ano lectivo 2009-2010 
o 12º ano de escolaridade. Foram 
obtidos 772 questionários devidamente 
preenchidos.  

Os resultados deste estudo indicam que, 
durante o ensino secundário, um número 
significativo de estudantes frequentou 
explicações sobretudo no último ano 
(49,3%). A Matemática foi a disciplina 
que fez com que a maioria dos estudantes 
procurasse este mercado paralelo 
(90,1%); do total cerca de 58% investiram 
4 a 6 horas do seu tempo em explicações, 
chegando a gastar até 70 euros por mês 
(67,6%). Através da estimação de um 
modelo de regressão logística binária 
foram identificados como determinantes 
da procura de explicações no 12º ano 
de escolaridade, o já ter frequentado 
explicações em anos anteriores, 
designadamente, no 10º e 11º ano, o desejo 
do inquirido querer dar continuidade aos 
seus estudos após terminar o secundário, 
o pai possuir diploma do ensino superior 
e, por fim, o facto do inquirido frequentar 
a área das Ciências e Tecnologias no 
secundário.

1. Introdução

O fenómeno das explicações define-se, 
de acordo com Costa, Neto-Mendes & 
Ventura (2008) como sendo um conjunto 
alargado de actividades estruturadas 
desenvolvidas fora da instituição escolar 
e que tem como objectivo melhorar o 
desempenho escolar dos alunos. Trata-se 
de um serviço privado e remunerado que 
se tem vindo a desenvolver e a expandir 
de forma notável em todo o mundo, 
desde os anos 80 do século passado, e 
que está na opinião de Costa, Ventura & 
Neto-Mendes (2003) relacionado com a 
massificação do ensino e com o reforço 
das políticas educativas.  

Este fenómeno tem, na opinião de 
Bray (2008), crescido, de forma 
significativa, sobretudo, nas últimas 
décadas praticamente em todas as 
regiões do mundo. Na opinião do 
autor as explicações são impulsionadas 
por um clima competitivo e por uma 
crença forte no valor da educação 
para o progresso económico e social. 
Desta forma, pretende-se com esta 
investigação descrever a natureza e a 
extensão das explicações no último 
ano do ensino secundário na Região 
Autónoma da Madeira e estimar um 
modelo de regressão logística binária 
que permitiu identificar quais os factores 
determinantes da sua procura. Este 
trabalho de investigação é constituído 
por 5 secções. Para além desta 
introdução, a segunda secção apresenta 
uma breve fundamentação teórica 
sobre o fenómeno das explicações, 
quer a nível internacional, quer a nível 
nacional. A terceira secção constitui a 

parte empírica do trabalho propriamente 
dita, sendo nela apresentada a 
metodologia utilizada. Na quarta e 
quintas secções são apresentados os 
resultados e a sua discussão. Por fim, 
a última secção encerra as conclusões.  

2. Revisão bibliográfica

  
O fenómeno das explicações tem sido 
uma realidade crescente em Portugal e 
não tem merecido, na opinião de Neto-
Mendes et al. (2003), a devida atenção 
por parte dos investigadores sociais. 
Bray (2006) investigou esta temática 
a nível internacional e classifica este 
fenómeno por actividade na “sombra”. 
As razões são várias: a) existe porque o 
sistema normal existe; b) imita o sistema 
regular e acompanha-o nas mudanças; 
c) a atenção pública, em quase todas as 
sociedades, foca-se no sistema regular 
e não no sistema “na sombra”; d) as 
características do fenómeno na sombra 
são menos distintas que as do sistema 
regular.  

As implicações do fenómeno das 
explicações são muito significativas 
quer para a aprendizagem quer para 
a vida futura de quem as frequenta. 
Na verdade, existem questões de 
igualdade de oportunidades que este 
fenómeno levanta, quer em função das 
possibilidades económicas das famílias, 
porque nem todos os pais têm poder 
económico para os filhos frequentarem 
as explicações, quer geográficas, já que 
no interior e nas zonas rurais a oferta das 
explicações não é a mesma.  

DETERMINANTES DA 
PROCURA DE EXPLICAÇÕES 

NO SECUNDÁRIO: O CASO 
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA 

MADEIRA 
 

[16]



42

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

ano, na Região Autónoma da Madeira, 
no ano lectivo de 2009-2010. Destes, 
0,8% não responderam, 55,2% são 
do sexo feminino e 44% do sexo 
masculino. Estes jovens possuem, em 
média 17,9 anos (DP=0,97) de idade 
e estão distribuídos por sete áreas de 
conhecimento, nomeadamente, Ciências 
e Tecnologias (50,3%), Línguas e 
Humanidades (18%), Artes Visuais 
(9,5%), Ciências Socioeconómicas 
(10,9%), Tecnologias Informáticas 
(5,7%), Tecnologias do Desporto 
(1,6%) e Tecnologias de Administração 
(4,1%). Da totalidade dos respondentes, 
74,7% o equivalente a 577 estudantes 
nunca reprovou e os restantes (25,3%) 
reprovaram pelo menos uma vez. 

A maioria dos estudantes reside 
no Concelho do Funchal (61,8%), 
seguem-se os concelhos de Santa Cruz 
(19,3%), Câmara de Lobos (14,9%), 
Ribeira Brava (1,4%), Calheta (0,6%), 
Machico (0,5%), Santana (0,4%) e com 
igual percentagem, São Vicente (0,1%) 
e Caniço (0,1%) 

Tendo em conta a escolaridade e a 
ocupação dos progenitores, verifica-se 
que do total de respondentes, 15,3% 
dos pais e 21,5% das mães possuem 
formação superior (ver gráfico 1). As 
três profissões mais representativas são 
para a mãe do inquirido, as empregadas 
de escritório, comércio e serviços com 
29,5%, seguem-se as mães domésticas 
com 20,3% e com menos de 10% as 
mães professoras (9,8%). Já no que diz 
respeito à profissão dos pais destacam-se 
os empregados de escritório, comércio e 
serviços, os operários e os empresários, 
com 21,6%, 15,9% e 14,6%, 
respectivamente (ver gráfico 2). 

  
3.2.Instrumentos 

Para a recolha de dados foi utilizado 
um questionário desenvolvido por 
Costa, Ventura & Mendes-Neto (2003) 
que tem vindo a ser aplicado desde o 
ano de 2002, anualmente, a todos os 
alunos que se encontram, a terminar 
o 12º ano de escolaridade, em quatro 
escolas secundárias de uma região do 
litoral de Portugal Continental, que 
os autores denominaram de “Cidade 
Aquarela”. O questionário é constituído 
por 22 perguntas, essencialmente, de 
resposta fechada ou de escolha múltipla 
e pode dividir-se em três secções. A 
primeira inclui questões com as quais 
se pretende recolher dados de natureza 
escolar, pessoal, familiar e geográfica 

procuram para os seus filhos. A principal 
razão, apontada pelos progenitores, que 
justifica a procura deste tipo de serviços 
é a obtenção de classificações que 
garantam o acesso ao Ensino Superior 
dos seus descendentes. 

Vários estudos encontraram uma 
correlação positiva entre a frequência 
das explicações e o sucesso académico. 
Na Alemanha, Haag (2001) citado 
por Bray (2006) comparou o sucesso 
académico de um grupo de estudantes 
do ensino secundário que tinha recebido 
explicações com um outro grupo de 
controlo. Os resultados indicaram que os 
alunos que tinham recebido explicações 
melhoraram no nível académico e na 
motivação. Similarmente, no Quénia, 
Buchmann (2002), concluiu que as 
explicações estavam relacionadas 
com menos retenção académica e 
maior progresso académico. Por outro 
lado, tem sido demonstrado que as 
explicações mantêm a estratificação 
social. As famílias mais prósperas 
podem investir em melhores e mais 
serviços de explicações do que as 
famílias com menos possibilidades.  

O fenómeno das explicações tem sido 
apontado por muitos investigadores 
como um factor que contribui para 
alargar as diferenças entre o campo e 
a cidade e nalguns países entre rapazes 
e raparigas. Segundo Ribeiro & Bento 
(2010) apesar de se verificar inferior 
desempenho escolar nos rapazes, são 
as raparigas que em maior número 
frequentam explicações no secundário. 
Essa diferença vai aumentando do 
10º para o 12º ano e é mais acentuada 
no último ano do secundário (Bento, 
2009; Ribeiro & Bento, 2010).  

3. Metodologia

Com este trabalho de investigação 
pretende-se descrever a natureza e 
extensão das explicações no 12º ano do 
ensino secundário e identificar factores 
decisivos na sua procura. A abordagem 
do estudo foi realizada mediante 
aplicação de um questionário, o tipo de 
investigação que na opinião de Tuckman 
(2002) é muito frequente no campo da 
educação e que tem um valor inegável 
na recolha pontual e massiva de dados.  

3.1.Participantes 

Participaram neste estudo 772 
estudantes que frequentavam o 12º 

Diferentes estudos têm indicado que os 
factores familiares constituem um forte 
determinante no uso de actividades 
extra curriculares, incluindo explicações 
e aulas após a escola. De acordo com 
Lareau (2003) factores familiares 
moldam os valores dos alunos tendo um 
papel no desenvolvimento académico 
dos mesmos. Desta forma, as famílias 
com maior poder económico têm a 
possibilidade de aceder a uma maior 
diversidade de recursos e de qualidade 
superior. Como consequência os alunos 
que recebem explicações são capazes de 
garantir o sucesso escolar e, mais tarde, 
o sucesso profissional. Ao contrário, 
alunos de famílias com rendimentos 
baixos e que não recebem tais serviços 
não serão capazes de acompanhar os 
seus colegas acabando muitas vezes 
por desistir da escola precocemente. 
Resultados de vários estudos de 
investigação têm indicado que é muito 
importante o capital económico, social e 
cultural dos pais no apoio à escolarização 
dos seus filhos. Os pais com capital 
cultural mais elevado são mais capazes 
de descodificar as práticas e as políticas 
escolares (Mclaren e Dyck, 2002) citado 
por Neto-Mendes et al. (2003) podendo 
dar melhor assistência escolar aos 
filhos. Por outro lado, Sharma (2002) 
citado por Neto-Mendes et al. (2003) 
concluiu que as explicações para além 
de melhorarem as classificações dos 
alunos, nos testes, têm também um 
efeito motivacional, reduzindo o medo 
dos exames e aumentando a confiança e 
a auto-estima.  

Tendo em conta a área científica que os 
estudantes frequentam no secundário, 
vários investigadores garantem ser a 
área das Ciências e Tecnologias aquela 
que mais origina e fomenta a procura 
de explicações (Neto, 2006; Ribeiro 
& Bento, 2010). Segundo Ventura et 
al (2008), Bento (2009), Ribeiro & 
Bento (2010) a Matemática, disciplina 
obrigatória nesta área científica, é 
determinante para o desenvolvimento 
do fenómeno das explicações e é 
claramente a disciplina que proporciona 
uma maior procura de explicações fora 
da escola registando-se uma diferença 
significativa em relação às restantes 
disciplinas. Neto (2006) concluiu que de 
todos os graus de ensino é o secundário 
que mais contém alunos em explicações 
sendo o agrupamento Cientifico-Natural/
Ciências Tencnologias que mais procura 
explicações. No que respeita aos pais dos 
alunos que procuram explicações são os 
de maior poder económico e com mais 
habilitações académicas que mais as 
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designadamente, a idade e o número 
de reprovações. Recorreu-se à estatís-
tica bivariada para o cálculo do teste 
do Qui-Quadrado (χ2) para relacionar 
duas variáveis nominais e, por fim, 
recorreu-se à estatística multivariada 
para estimar um modelo de regressão 
logística binária que permitiu identificar 
os factores determinantes na procura 
de explicações no 12º ano e, simulta-
neamente, perceber a sua capacidade 
explicativa em termos percentuais. O 
método utilizado para a escolha das 
variáveis foi o stepwise, processo que é, 
frequentemente, utilizado em situações 
em que não são conhecidas as relações 
ou associações entre as variáveis expli-
cativas e a variável dependente. Dentro 
deste método seleccionou-se a variante 
forward stepwise por partir de um 

Madeira que, posteriormente, se disponi-
bilizaram para distribuir e recolher 
os questionários preenchidos pelos 
inquiridos em contexto de sala de aula. 
Antes do preenchimento do questionário, 
os alunos foram informados que a 
resposta ao questionário era voluntária, 
confidencial e anónima. O tempo total 
de preenchimento do questionário foi de 
cerca de 15 minutos. A recolha de dados 
realizou-se em Junho do ano lectivo 
2009-2010. Os dados recolhidos foram, 
posteriormente, tratados recorrendo à 
estatística univariada para o cálculo de 
frequências absolutas e relativas sempre 
que as variáveis eram nominais; e, 
para o cálculo de medidas de tendência 
central (média e mediana) e medidas 
de dispersão (desvio-padrão) sempre 
que as variáveis eram quantitativas, 

do inquirido, designadamente, a turma, 
a área do curso, a idade, o sexo, a 
freguesia, o concelho de residência, 
a escolaridade e a ocupação dos 
progenitores. A segunda parte incluiu 
questões sobre o desempenho escolar do 
inquirido e a frequência de explicações 
e, por fim, a última parte está relacionada 
com a intenção do inquirido prosseguir 
os seus estudos no ensino superior, 
nomeadamente, se pretende ou não 
candidatar-se ao ensino superior e qual 
o curso que gostaria de frequentar.   

3.3. Procedimentos 

Para levar a cabo este estudo foram 
contactados os docentes das escolas 
secundárias da Região Autónoma da 

Gráfico 1 – Escolaridade dos progenitores do inquirido

  
 
 

 
  

Gráfico 2 – Ocupação profissional dos progenitores do inquirido
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   (4) 

O nível de significância utilizado para 
todos os testes foi de 5%. O programa 
informático utilizado foi programa 
PASW Statistics 18 (Predictive 
Analytics SoftWare).

 

4. Resultados 

Esta secção está organizada em três 
partes. Na primeira afiguram-se, na 
forma de gráficos e tabelas, os resultados 
da estatística univariada, na segunda 
parte apresentam-se os resultados dos 
testes de independência e respectiva 
análise e, por fim, na última parte 
considera-se o modelo de regressão 
logística binária estimado e a sua análise.  

4.1.Análise univariada 

Tal como mostra a tabela 2 frequentaram 
explicações no secundário, cerca de 
36%, 49,2% e 49,6%, dos alunos 
que frequentaram o 10º, 11º e 12º 
ano, respectivamente. A frequência 
de explicações cresceu do 10º para o 
12º ano em cerca de 36%. Os últimos 
2 anos do secundário registaram 
uma procura expressiva, quase 
metade dos alunos que frequentam 
o secundário procuram este tipo de 
serviços a pelo menos uma disciplina.  
 
Relativamente às horas e gastos mensais 
em explicações a maioria dos estudantes 
tem entre 4 a 6 horas semanais (58%) 
de explicações e gasta até 70 euros/mês 
(67,6%) (ver gráfico 3). 

 No 12º ano, as três disciplinas que 
registaram maior procura de explicações 
foram a Matemática (90,1%), seguida, 
com menos de 10% das respostas, a 

2LLfinal – Valor máximo do logaritmo 
da verosimilhança do modelo estimado  

2LLoriginal – Valor máximo do 
logaritmo da verosimilhança do modelo 
que inclui apenas o termo constante.  
 
O teste à validade global do modelo 
apenas permite concluir que o seu 
poder explicativo é maior do que o 
modelo composto apenas por um 
termo independente, nada se podendo 
concluir quanto à significância de 
cada um dos estimadores. Para aferir 
sobre a significância global de todos os 
parâmetros estimados testa-se a seguinte 
hipótese nula:  

H0: β1 = β2 = ... = βk = 0 

contra a hipótese alternativa: 

H1: nem todos os βK são iguais a zero  
 
Uma vez testada a validade do modelo, 
quer a nível de cada parâmetro quer no 
seu conjunto foi, posteriormente, testada 
a qualidade do seu ajustamento. De 
acordo com Pestana & Gageiro (2005), 
uma medida comparável ao coeficiente 
de determinação do modelo de regressão 
linear (R2) utilizada é o coeficiente de 
determinação de Cox & Snell, que tem 
como inconveniente o facto de não atingir 
o valor um e que é dado pela expressão 
seguinte (Pestana & Gageiro, 2005):  
 
   (3)

  
Como forma de ultrapassar esta 
limitação utiliza-se, frequentemente, 
o R2 de Nagelkerke que modificou o 
coeficiente anterior e já atinge o valor 
um. Este coeficiente procura quantificar 
a proporção de variação explicada 
no modelo de regressão logística e é 
calculado através da expressão que 
se segue (Pestana & Gageiro, 2005)  

modelo inicial sem nenhuma variável 
explicativa, apenas com o termo 
constante, indo depois acrescentar passo 
a passo as variáveis mais significativas, 
até encontrar o “melhor modelo”. Este 
método, segundo Pestana & Gageiro 
(2005), tem a vantagem de eliminar a 
hipótese de existência de problemas 
relacionados com a multicolinearidade1, 
problemas que, normalmente, põem em 
causa a significância dos coeficientes 
estimados. O modelo pode ser formali-
zado da forma que se segue2: 

  (1) 

Onde Y, X, β, γ e F(.) têm os seguintes 
significados: 

Y – Variável binária (assume os valores 
0 ou 1). 

X – Vector coluna de dimensão p + 
1, em que p é o número de variáveis 
explicativas e 1 é referente ao termo 
independente. 

β - Vector paramétrico desconhecido e 
que se pretende estimar. 

γ - Variável que é uma combinação 
linear dos βs. 

F (.) - Função de distribuição. 

Para apreciar a qualidade global do 
modelo, um dos métodos usuais, 
de acordo com Dinardo & Johnston 
(1997), consiste no cálculo da estatística 
designada “razão de verosimilhança” 
(RV), estatística que permite testar a 
hipótese nula de que os coeficientes 
(parâmetros) são nulos ou iguais a zero. 
O cálculo da estatística é o seguinte: 

    (2)

em que: 

1 Quando não se consegue isolar o efeito da variação de Y resultante da variação de cada uma das variáveis X 
2 Para um desenvolvimento mais completo deste modelo deve consultar-se Johnston & DiNardo (1997)

Tabela 2 – Procura de explicações no secundário 

Grupo

Frequência Explicações

10º ano 11º ano Variação % 
10º-12º

12º ano Variação % 
11º-12º

Variação % 
10º-12º

n % n % n %

Não 489 63,3 387 50,1 -20,9 382 49,5 -1,3 -21,9

Sim 281 36,4 380 49,2 +35,2 383 49,6 +0,8 +36,3

NR 2 0,3 5 0,6 - 7 0,9 - -

TOTAL 772 100 772 100 - 772 100 - -
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11º ano” e a “pretensão do inquirido em 
se candidatar ao ES” daí que se conclua 
que existe associação entre estas 
variáveis. Por outro lado, verificou-se 
que o género é, independente, da 
frequência de explicações no 12º ano.

 

4.3.Análise multivariada 

Como pode ver-se no quadro o R2 
de Nagelkerke regista um valor de 
62,5%. Por isso, pode afirmar-se 
que a procura de explicações no 12º 
ano de escolaridade é explicada em 
62,1% pelas variáveis independentes. 
Por outro lado, os valores provam 
que a regressão global é, altamente, 
significativa em termos estatísticos uma 
vez que o Qui-Quadrado (observado) 
para 5 graus de liberdade é de 460,31, 
sendo superior ao Qui-Quadrado 
(tabelado ou crítico) para um nível 
de significância de 5%, cujo valor é 
de 11,1 (Pestana & Gageiro, 2005).  
 
Os sinais dos parâmetros3 mostram que 

mecânica e aeronáutica; as Ciências 
Sociais (Direito, Economia/Gestão/
Marketing); as Ciências da Saúde, 
especialmente, Medicina, Farmácia e 
Enfermagem e as Artes, nomeadamente, 
Design, Teatro e Cinema. 

 4.2.Análise bivariada 

Ao longo desta análise empírica 
utilizou-se, para relacionar duas 
variáveis de natureza nominal, 
o teste não paramétrico do 
Qui-quadrado (χ2) (ver tabela 3).   
 
Tal como mostra a tabela 3, os resultados 
do teste estatístico, conduzem à rejeição 
da hipótese nula quando se relaciona 
a variável dependente “Frequência de 
explicações no 12º ano” com as variáveis 
independentes “Frequenta área das 
Ciências e Tecnologias”, “Pai diplomado 
do ensino superior”; “mãe diplomada do 
ensino superior”; “desempenho escolar 
anterior”, “frequência de explicações no 
10 ano”, “Frequência de explicações no 

Física (9,6%), e a Química (9,1%). O 
local de explicações é por ordem de 
preferência, o centro de explicações 
(59,8%), o explicador particular 
(31,1%) e outras formas de receber 
explicações (2,1%). Há estudantes que 
frequentam explicações, a mais do que 
uma disciplina e por isso combinam as 
formas, explicador particular e centro 
de explicações (2,1%) (ver gráfico 4).   
 
Em relação ao impacto das explicações 
no desempenho escolar do estudante, 
pela leitura do gráfico 5, pode concluir-se 
que 90,2% dos respondentes concordam 
que o seu desempenho escolar melhorou. 

A esmagadora maioria dos respondentes, 
mais de 80%, pretende dar continuidade 
aos seus estudos após terminar 
o secundário. Apenas, 6,3% dos 
inquiridos não pretendem candidatar-se 
ao ensino superior e 12,4% ainda 
estão indecisos (ver gráfico 5). Dento 
da área/licenciatura que gostariam de 
cursar destacam-se as Engenharias, 
designadamente, as engenharias, civil, 

Gráfico 3 – Horas semanais e gastos mensais em explicações no 12º ano (n=383)

3 No modelo logit para explicar a probabilidade de Y = 1, apesar dos parâmetros não darem directamente a magnitude do efeito de cada variável explicativa, os seus sinais, positivo ou negativo, indicam o sentido 
de variação dessa probabilidade, isto é: Yi=1 se yi* >0 e Yi= 0 caso contrário.

Gráfico 4 – Frequência de explicações no 12º ano por disciplina e local (n=383)
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das explicações é o centro de explicações 
(59,8%). Uma vez mais estes resultados 
corroboram os resultados obtidos por 
Ribeiro & Bento (2010). De acordo 
com Costa et al. (2008) a utilização dos 
centros de explicações está a tornar-se 
bastante difundida, a nível mundial e, 
pode estar mesmo a tornar-se a forma 
preferida de acesso a explicações. 
Relativamente às horas e gastos mensais 
em explicações verifica-se que a maioria 
dos alunos tem entre 4 a 6 horas (58%) 
de explicações semanais e despende 
até 70 euros/mês (67,6%). Tendo em 
conta os alunos inscritos por área 
científica frequentada no último ano do 
secundário verifica-se que são os alunos 
das Ciências e Tecnologias que mais 
procuram estes serviços. As mesmas 
conclusões foram retiradas por Neto 
(2006) e Ribeiro & Bento (2010). 

A disciplina em que os alunos 
procuraram mais apoio foi a Matemática 

Após ter-se recorrido a técnicas para 
melhorar e estimar o modelo de regressão 
logística binária os resultados mostram 
que o modelo é, estatisticamente, 
válido e que, na generalidade, todos os 
parâmetros apresentam o sinal esperado, 
isto é, os resultados encontrados estão 
de acordo com o previsto.

 
5. Discussão dos resultados 

Esta investigação teve como objectivos 
descrever a natureza e extensão da 
frequência das explicações no 12º ano e 
identificar factores determinantes da sua 
procura. Verificou-se pelos resultados 
apurados que é nos dois últimos anos 
do secundário que se registaram as mais 
elevadas frequências de explicações, 
49,2% e 49,6%, respectivamente. Os 
mesmos resultados foram obtidos por 
Bento (2009) e Ribeiro & Bento (2010). 
O local de preferência para a frequência 

o efeito das variáveis: “frequência de 
explicações no 10º ano”, “frequência 
de explicações no 11º ano”, 
“pretensão do inquirido se candidatar 
ao ensino superior”, “frequentar a 
área das Ciências e Tecnologias no 
secundário” e o “pai possuir diploma 
do ensino superior” são favoráveis à 
procura de explicações no 12º ano.   
 
Curiosamente, apesar de haver 
uma relação entre a frequência das 
explicações no 12º ano de escolaridade 
com o desempenho escolar anterior e 
com o facto de a mãe possuir diploma 
do ensino superior, os resultados deste 
estudo confirmam que estas relações 
existem, contudo não são decisivas para 
a frequência de explicações no 12º ano 
de escolaridade. Por outro lado, este 
estudo provou que a variável género é 
independente da procura de explicações 
no 12º ano de escolaridade. 

Gráfico 5 - Impacto das explicações no desempenho escolar e pretensão do inquirido se candidatar ao ES

 

Tabela 3 – Frequências de explicações no 12º ano por género, progenitores diplomados ES, frequência de explicações em anos anteriores, 
desempenho escolar e pretensão do inquirido ingressar ES
 

Variáveis Grupos

Frequência explicações 12º ano

n %
p-value

0-Não 1-Sim 0-Não 1-Sim

Género
1- F

 
2- M

207

171

216

165

48,9

50,9

51,1

49,1
0,592

Frequenta a área Ciências e Tecnologias
0-Não 

1-Sim

373

109

109

274

71,5

28,5

28,5

71,5
0,000*

Pai diplomado do ensino superior
0-Não 

1-Sim

336

31

289

87

53,8

26,3

46,2

73,7
0,000*

Desempenho escolar anterior 
(Já reprovou alguma vez?)

0-Não 

1-Sim

261

121

312

71

45,5

63

54,5

37
0,000*

Mãe diplomada do ensino superior
0-Não 

1-Sim

324

51

268

114

54,7

30,9

45,3

69,1
0,000*

Frequenta explicações 10º ano
0-Não 

1-Sim

335

47

149 

233

69,2

16,8

30,8

83,2
0,000*

Frequenta explicações 11º ano
0-Não

1-Sim

320

62

65

317

83,1

16,4

16,9

83,6
0,000*

Pretende ingressar no ensino superior
0-Não

1-Sim

109

273

30

353

78,4

43,6

21,6

56,4
0,000*

 
* Existe associação entre as variáveis para o nível de significância de 5%
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alunos que obtêm melhores resultados, 
permitindo que estes atinjam níveis 
superiores de excelência. Neste contexto, 
Costa, Neto-Mendes & Ventura (2008) 
argumentam que as famílias usam as 
explicações como um mecanismo de 
concorrência e competência para a 
obtenção de classificações mais elevadas 
que lhes permitam beneficiar dos lugares 
mais apetecíveis da oferta educativa 
de nível superior que envolve, quer 
as instituições, quer os cursos no seio 
destas. Muitos estudantes frequentam 
explicações para terem melhor nota de 
acesso ao ensino superior, não só para 
garantirem a entrada no ensino superior 
mas, sobretudo, para garantirem o 
acesso ao curso da sua preferência 
(Ventura et al., 2008). Normalmente, 
os mais prestigiantes como são os casos 
da medicina, Arquitectura, Direito e as 
Engenharias, que exigem notas de acesso 
elevadas para um limitado número 
de vagas. Esta convicção é também 
partilhada por Neto (2006) e Costa et 
al. (2007a). De acordo com os autores 
a principal razão que leva à procura de 
explicações por parte dos estudantes 
é conseguir obter bons resultados em 
exames e testes.

 
6. Considerações finais 

Este trabalho permitiu, por um lado, 
determinar a extensão e a natureza do 
fenómeno das explicações no 12º ano 
e, por outro, possibilitou identificar 
factores que justificam a sua procura. 
Efectivamente, o modelo de regressão 
estimado explica em 62,1% a procura 
do fenómeno das explicações no último 
ano do secundário e permitiu identificar 

se diplomada do ensino superior não 
é factor decisivo para a procura das 
explicações, contrariamente, ao que 
acontece com a variável “pai diplomado 
do ensino superior”. 

Em relação ao impacto das explicações 
no desempenho escolar do estudante 
pode concluir-se que 90,2% dos 
respondentes concordam que o seu 
desempenho escolar melhorou com 
a frequência das explicações. Tal 
como Ventura et al. (2008) afirmam os 
estudantes que recorrem às explicações 
têm uma opinião muito positiva sobre 
a instrumentalidade das explicações 
para incrementar os níveis de sucesso 
académico. Na opinião de Ventura 
et al. (2008) as despesas assumidas 
pelas famílias dos alunos decorre da 
percepção de que elas efectivamente 
constituem um bom investimento visto 
que se traduzem numa melhoria dos 
resultados. Nesta investigação, apesar de 
se ter provado existir uma relação entre 
o desempenho escolar e a frequência 
de explicações no 12º ano esta variável 
não se mostrou determinante para a 
procura de explicações no último ano do 
secundário.  

Ventura et al (2008) e Ribeiro & Bento 
(2010) afirmam existir uma associação 
entre a frequência de explicações e o 
desejo de prosseguir os estudos após o 
término do ensino secundário. Na opinião 
de Bray (2008) as explicações para além 
de preencherem os espaços vazios de 
conhecimento e de competências dos 
alunos mais lentos, aumentando a sua 
confiança e ajudando-os acompanhar os 
seus pares, também, podem aumentar 
os interesses e as capacidades dos 

(90,1%). Os mesmos resultados foram 
encontrados por Costa et al. (2007a), 
Ventura et al. (2008), Bento (2009) e 
Ribeiro & Bento (2010). A Matemática 
é a disciplina onde os estudantes têm 
mais dificuldade. Para Ventura et al 
(2008) a Matemática é a principal 
impulsionadora do fenómeno das 
explicações e é claramente a disciplina 
a que o maior número de alunos tem 
explicações fora da escola registando-se 
uma diferença significativa em relação 
às restantes disciplinas. 

Os resultados desta investigação 
permitiram concluir que a variável 
“frequência de explicações no 12º ano” 
está associada às variáveis “frequenta 
área das Ciências e Tecnologias”, 
“pai diplomado do ensino superior”; 
“mãe diplomada do ensino superior”; 
“desempenho escolar anterior”, 
“frequência de explicações no 10 
ano”, “requência de explicações no 11º 
ano” e a “pretensão do inquirido em 
se candidatar ao ES”. A percentagem 
de alunos que frequentam explicações 
cujos progenitores estão habilitados com 
um curso superior é sempre superior à 
daqueles cujos pais não detêm formação 
a nível superior. Estes resultados 
corroboram os encontrados por Costa 
et al. (2007a) e Costa, Neto-Mendes & 
Ventura (2008). Os autores concluíram 
que a frequência de explicações era mais 
elevada nas escolas que tinham em maior 
número alunos com pais diplomados. O 
facto dos pais dos alunos serem ou não 
diplomados parece ter influência sobre 
a decisão dos filhos em prosseguir os 
seus estudos do ensino superior (Costa, 
et al., 2007b). Contudo, o facto da mãe 

Tabela 4 - Modelo de regressão logística binária para a procura de explicações no 12º ano
 

Variáveis independentes

Frequência explicações no 12º ano 
(0-Não; 1-Sim)

β DP Sig.

Explicações 11º ano (0-Não; 1-Sim) 2,603 0,240 0,000*

Área científica do 12º ano (0-Outras; 1- Ciências e Tecnologias) 1,628 0,221 0,000*

Explicações 10º ano (0-Não; 1-Sim) 1,015 0,260 0,000*

Pretensão do inquirido se candidatar ao Ensino Superior (0-Não; 1-Sim) 0,845 0,322 0,009*

Pai com diploma do Ensino superior (0-Não; 1-Sim) 0,662 0,312 0,034*

Constante -3,497 0,325 0,000*

N=734; NR=38
 
R2 Nagelkerke =0,621
 
χ2 = LR = 460,31; g.l.= 5
 
Nível de significância para rejeitar H0: 0.000

* Parâmetros significativos para o nível de significância de 5%.
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como factores determinantes, o facto do 
inquirido já ter frequentado explicações 
em anos anteriores, a frequência da área 
das Ciências e Tecnologias, o desejo do 
inquirido em querer dar continuidade 
aos estudos após terminar o secundário, 
e o pai ser diplomado do ensino 
superior. Contrariamente ao esperado, 
o desempenho escolar anterior ao 12º 
ano está associado à frequência das 
explicações, contudo não é um factor 
decisivo para a procura de explicações.
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[Resumo] A organização curricular por 
competências integrou o currículo do 
ensino básico nacional em 2001, com a 
publicação do Decreto-Lei 6/2001 e do 
documento «Currículo Nacional do Ensino 
Básico: Competências Essenciais».

Quase 10 anos após a sua introdução, 
impunha-se a avaliação desta reforma 
curricular, uma vez que “o futuro de uma 
reforma joga-se nas instituições e nas 
salas de aula” (Perrenoud, 2003: 18).

A presente comunicação apresenta as 
formas de apropriação e alterações 
imprimidas à prática docente por 
uma amostra de 6 professores do 
Ensino Básico dos Distritos de Braga 
e do Porto, estudadas através de 
uma entrevista semi-estruturada.   
 

1. Introdução: 

Não sendo recente, o conceito de 
competência tem vindo a ganhar 
proeminência nos discursos educativos 
nacionais e internacionais relativos à 
educação e à formação. Originária de um 
contexto empresarial, a sua introdução 
deu-se a nível da formação profissional, 
enquadrado num contexto de pressões 
do mercado de trabalho e dos interesses 
económicos (Roldão, 2003). Este 
discurso, associado ao da qualificação, 
relaciona-se com a valorização de uma 
aprendizagem contextualizada e em 
acção, em resposta à evolução rápida 
dos saberes e das práticas profissionais 
(Pacheco, 2005). Conceito com raízes 
quer no comportamentalismo e na 
pedagogia por objectivos, quer no 
construtivismo, a competência tem-se 
revestido de múltiplos significados 
ao longo do tempo, tornando-se um 
«conceito camaleão» (Alves, Estêvão 
& Morgado, 2006), cuja abrangência 
abarca uma pluralidade de definições 
contrastantes e até mesmo conflituantes.  

Nos anos mais recentes, o conceito 
retomou a dianteira dos discursos 
organizadores do ensino com uma 
dimensão global, nos quais a influência 
de organizações transnacionais 
e supranacionais se faz sentir de 
forma importante. Sob a égide do 
desenvolvimento da sociedade do 
conhecimento e da informação, 
influenciada pelo desenvolvimento 

rápido das tecnologias de informação 
e comunicação e da mundialização dos 
mercados e da concorrência, o conceito 
tornou-se uma presença constante nos 
discursos e publicações de instituições 
como a OCDE, o Banco Mundial, 
ou a União Europeia, enquadrada 
numa racionalidade de capital 
humano, orientada para a formação 
de trabalhadores flexíveis, capazes de 
enfrentar os desafios que a organização 
pós-fordista do trabalho lhes impõe.  

Em 2001, foi introduzido, na 
reorganização curricular do Ensino 
Básico1, mediante a publicação do 
Currículo Nacional do Ensino Básico2, 
o conceito de competência. Decorridos 
sete3 anos desde a introdução destas 
alterações, impunha-se a necessidade de 
avaliar a sua implementação no terreno 
das escolas do Ensino Básico nacionais, 
tendo em conta, em particular, que 
existem vários níveis de decisão que 
devem ser tomados em linha de conta 
ao pensar o currículo, já que o currículo 
decretado não é directamente transposto 
no currículo real (Pacheco, 2005). Esta 
chamada de atenção aponta no sentido 
do papel essencial do professor, de 
modo que o estudo das formas de 
apropriação do conceito por parte dos 
professores do ensino básico, e de forma 
ainda mais relevante, das alterações que 
imprimiram às suas práticas pedagógicas 
e de avaliação em consequência da sua 
introdução na organização curricular 
portuguesa, se destacam como fulcrais.  

PEDAGOGIA POR 
COMPETÊNCIAS NO 

ENSINO BÁSICO: ANÁLISE 
DE CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS DOCENTES 

[17]

1 - D.-L. 6/2001.   
2 - Ministério da Educação, 2001.   
3 - À data do início do presente trabalho de investigação.  
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Adopta-se aqui uma noção ampla de 
competência, que integra conheci-
mentos, capacidades e atitudes e que 
pode ser entendida como saber em 
acção ou em uso. Deste modo, não 
se trata de adicionar a um conjunto 
de conhecimentos um certo número 
de capacidades e atitudes, mas sim 
de promover o desenvolvimento 
integrado de capacidades e atitudes 
que viabilizam a utilização dos 
conhecimentos em situações diversas, 
mais familiares ou menos familiares 
ao aluno (Ministério da Educação, 
2001: 9).  

Temos vindo a sublinhar, o papel fulcral 
desempenhado pelos professores na 
inovação e mudança curriculares. Não 
podemos esquecer que “as escolas 
são habitadas por pessoas” (Pacheco, 
1995:77). Como refere Pacheco (1995) 
o professor será um mero «consumidor 
de curriculum» se assumir uma tarefa 
de aplicação e cumprimento de um 
programa previamente estipulado, 
pelo contrário, será um «construtor do 
curriculum» se se envolver na tarefa de 
reflexão e adaptação desse programa. 
Esta observação passa, não só pela 
autonomia que é concedida ao professor 
enquanto decisor curricular, e ao grau 
de flexibilidade de que se revestem os 
currículos, mas também pela efectiva 
valorização do espaço da sala de 
aula enquanto campo de actuação 
e decisão curricular, e pela própria 
profissionalidade docente, assumida 
de forma mais global pela sociedade e 
pelas instâncias de decisão superior, mas 
também pelos próprios docentes:  

“A inovação curricular só se atinge 
na plenitude quando os intervenientes 
directos da reforma compreendem os 
motivos e necessidades de reformar, se 
emprenharem nessa mesma reforma 
e perante ela assumirem um papel 
de responsabilização crescente” 
(Pacheco, 1995: 77).  

No contexto português, é reconhecida a 
escassez de práticas colaborativas entre 
os docentes, a tendência centralista 
(e (re)centralista) do Ministério da 
Educação, a ténue articulação entre as 
estruturas de decisão no interior das 
escolas, ou as resistências pessoais dos 
professores aos processos de mudança 
que têm sido propostos. A produção 
normativa não tem sido suficientemente 
acompanhada de incitativas de formação 
específica daqueles que deveriam ser os 
actores primordiais deste processo de 
flexibilização. Todas estas condições 

o seu contexto no âmbito institucional, 
compreendendo a discussão e o trabalho 
colaborativo (Leite, 2001). Ora, as 
práticas colaborativas não podem 
ser impostas, dependendo da decisão 
individual de cada professor, que deverá 
para tal estar disposto a participar, e a 
alterar práticas e concepções enraizadas 
– em suma, requer a criação de uma 
verdadeira cultura de colaboração 
(Morgado, 2001). 

A concepção de currículo expressa no 
o decreto-lei 6/2001afasta-se de uma 
postura prescritiva, para se situar no 
contexto de uma maior autonomia 
das escolas e de decisão curricular 
descentralizada, permitindo assim a sua 
adequação à diversidade das realidades 
locais: “o conjunto de aprendizagens 
e competências, integrando os 
conhecimentos, as capacidades, as 
atitudes e os valores, a desenvolver pelos 
alunos ao longo do ensino básico, de 
acordo com os objectivos consagrados 
na Lei de Bases do Sistema Educativo 
para este nível de ensino” (Ministério 
da Educação, D.L. 6/2001: 258/259), 
que será depois adequado ao contexto 
de cada escola através do Projecto 
Curricular de Escola, e posteriormente 
a cada turma, mediante o Projecto 
Curricular de Turma, naquilo a que 
Martins, Abelha, Roldão e Costa (2008) 
se referem como um binómio Currículo 
Nacional/Projectos Curriculares das 
Escolas.  

A publicação do Currículo Nacional 
do Ensino Básico – Competências 
Essenciais, ainda em 2001, veio 
esclarecer os significados atribuídos 
no seio da reorganização curricular ao 
conceito de competência, definindo 
ainda os princípios e valores orientadores 
do currículo, as competências gerais 
que deverão estar adquiridas pelo 
aluno à saída do Ensino Básico e as 
competências específicas de cada área 
disciplinar e disciplina, e ainda as 
competências específicas ao nível de 
cada ciclo e explicitando as experiências 
de aprendizagem que devem ser 
proporcionadas a todos os alunos. 

Relativamente ao conceito de 
competência assumido no documento, 
mantém-se a definição ampla que 
já estava presente no Decreto-Lei 
6/2001 acrescentando que, mais do 
que o somatório de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, se pretende 
munir os alunos das capacidades que 
lhes permitam utilizar os conhecimentos, 
inclusive em situações menos familiares:  

Na presente comunicação, apresentamos 
parcialmente os resultados de uma 
investigação, designadamente aqueles 
que resultaram de um processo de 
entrevista a 6 professores do ensino 
básico dos distritos de Braga e do Porto 
(um professor por cada ciclo e por cada 
distrito), com respeito às formas de 
apropriação do conceito de competência 
e aos modos como esse conceito 
se traduz na sua prática docente.   

2. A competência no ensino básico, e 
o papel do professor enquanto actor 
curricular 

Como referimos, foi no decreto-lei 
6/2001, que efectivou a Reorganização 
Curricular do Ensino Básico, que o termo 
competência integrou, pela primeira 
vez, o discurso normativo sobre o 
currículo em Portugal. Esta alteração foi 
o culminar de um processo de reforma 
curricular, no qual o papel do professor 
enquanto decisor curricular foi um dos 
elementos chave, através da noção de 
gestão flexível do currículo. Esta ideia 
pressupõe que o currículo não pode 
ser uniforme, devendo ser adequado às 
necessidades dos diferentes contextos 
a que se aplica, fundamenta-se numa 
perspectiva de currículo que não se limita 
à transmissão de saberes, almejando 
contribuir para a formação integral dos 
sujeitos, que ultrapassa as fronteiras 
das disciplinas, e da necessidade de 
valorizar as diferentes experiências 
de vida dos estudantes. (Leite, 2001).  

Pode assim afirmar-se que o conceito de 
currículo em jogo nesta reorganização 
engloba um currículo nacional flexível 
que determina as aprendizagens e 
competências essenciais a desenvolver 
pelos alunos ao longo do ensino básico, 
que deve ser contextualizado ao nível 
da gestão local, adaptando-se assim 
às necessidades e realidades de cada 
escola. O currículo assume-se como 
um processo de deliberação com 
diferentes níveis e fases, e não como 
um produto terminado, elaborado por 
especialistas, que os professores devem 
limitar-se a aplicar (Morgado, 2001).  

Para que o professor se torne um 
verdadeiro actor curricular, é essencial 
que lhe seja reconhecida autonomia, 
isto é, que ele se veja, e seja visto, 
como um profissional com autoridade 
e capacidade de autoria e criatividade. 
Mas essa autonomia não se situa no 
plano individual, ou no plano da relação 
professor alunos; antes, deve encontrar 
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A análise das entrevistas organizou-se 
de acordo com a grelha de análise 
que apresentamos no quadro 1:   
 
As entrevistas realizadas aos professores 
colocaram em destaque a variabilidade 
das definições de competência 
defendidas pelos entrevistados, 
assim como a maior adesão a uma 
visão do conceito que se aproxima 
do s a b e r - f a z e r  e da praticidade 
do conhecimento, integrando ou não 
elementos de saber-saber e saber-ser.  

No que concerne à formação inicial, 
os professores entrevistados foram 
unânimes em considerar que a 
referência ao conceito, à pedagogia ou à 
organização curricular por competências 
estiveram ausentes. Este facto não seria 
digno de nota, não fosse o caso de 2 das 
6 entrevistadas terem concluído a sua 
licenciatura durante ou após o processo 
de reorganização curricular do ensino 
básico.  

Também no que concerne à formação 
contínua, e mesmo tendo em conta 
o elevado nível de qualificação da 
amostra que foi alvo da entrevista, que 
poderá conferir um viés a esta questão, 
nenhuma das entrevistadas afirmou 
ter frequentado qualquer formação 
relativa ao conceito de competência 
ou à organização curricular por 
competências. Os conhecimentos 
a este respeito que as entrevistadas 
obtiveram foram construídos mediante 
a auto-formação, ou a discussão com 
os colegas, sobretudo na altura em 
que a reorganização curricular teve 
lugar. As entrevistadas apresentam 
ainda o sentimento de que a mudança 
curricular foi introduzida sem que o 
Ministério da Educação tenha tido 
suficiente preocupação com a formação 
dos professores para a implementação 
dessas mudanças.  

As vantagens apontadas ao modelo 
por competências dizem respeito, 
essencialmente, à promoção da 
transversalidade e integração 
curriculares, ainda que uma entrevistada 
entenda que tanto as competências 
como os objectivos podem funcionar 
como organizadores do trabalho dos 
professores, a nível individual ou de 
grupo. Já as desvantagens, apontam 
no sentido de ter sido exigida aos 
professores uma maior carga laboral, a 
qual não foi acompanhada das condições 
materiais e de tempo necessárias. Esta 
crítica vem reiterar a ideia já antes 

no sentido da inclusão do conceito 
de competência, nomeadamente ao 
nível da planificação e da avaliação. 

Com vista a responder a esses 
objectivos, foram formuladas 
questões relativas:  

a) Às percepções e opiniões que 
os docentes têm do conceito de 
competência;  
b) À alteração das práticas docentes 
pela introdução do conceito, em 
relação a:   
a. Planificação, 
b. Metodologias de ensino,  
c. Avaliação dos alunos,  
d. Eventuais obstáculos percebidos 
à implementação destas alterações;   
c) À percepção dos docentes 
quanto à formação de que dispõem, 
em relação às questões anteriores. 

Foram realizadas um total de 6 
entrevistas, de acordo com uma 
amostragem estratificada por 
conveniência - 3 entrevistas a professores 
do distrito de Braga e 3 do distrito de 
Porto, um por cada um dos ciclos de 
docência. As entrevistadas, todas do 
sexo feminino, tinham no momento da 
entrevista idades compreendidas entre 
os 27 (Pe2) e os 53 (Be2) e tempos de 
serviço compreendidos entre os 4 (Pe2) e 
os 32 (Be2), o que nos permite ter acesso 
a uma maior variedade de posições e 
experiências dos sujeitos. Apenas Pe2 
realizou a sua formação inicial depois 
da entrada em vigor do Decreto-Lei 
6/2001, o que nos permite ter acesso ao 
conhecimento das alterações que podem 
ter sido registadas a nível da formação 
de professores no tocante à organização 
curricular por competências. As restantes 
participantes estavam em exercício em 
2001, tendo experienciado em primeira 
mão o processo de implementação das 
mudanças curriculares. Quatro das 
entrevistadas leccionam em escolas 
públicas em contexto semi-urbano, e as 
restantes duas (Pe1 e Pe2, os elementos 
mais jovens entrevistados) em escolas 
privadas situadas em contexto urbano. 
Quanto ao grau académico, 1 das 
entrevistadas é doutorada, 4 são 
licenciadas, com frequência de mestrado, 
e 1 é mestre. Das entrevistadas que 
leccionam nos segundo e terceiro ciclos, 
2 são professoras de Língua Portuguesa, 
1 de geografia e 1 de inglês, o que 
corresponde a uma sobre representação 
do departamento de Línguas, e ausência 
de representação dos departamento 
de Expressões e Ciências Naturais e 
Humanas. 

impunham que já em 2001, no ano 
em que foi promulgado o diploma da 
reorganização curricular, Morgado se 
interrogasse se  

“as alterações agora preconizadas se 
inserirão no quadro de um verdadeiro 
movimento nacional de mudança, com 
a consequente melhoria das práticas 
curriculares dos professores ou se, à 
semelhança do que tem acontecido 
em movimentos de reforma anteri-
ores, se limitará a aumentar o sofri-
mento, a angústia e a frustração dos 
professores e a perpetuar a evidente 
contradição entre “o discurso e a sua 
negação prática” (2001: 49).  

Para a compreensão das resistências 
dos professores aos processos de 
mudança, é indispensável considerar 
o conflito a que estão sujeitos entre 
a rápida mutação da sociedade e dos 
conhecimentos, e a estrutura rígida e 
burocrática da escola; a formação inicial 
dos professores em exercício, que em 
muitos casos foi feita de acordo com 
uma matriz essencialmente tyleriana 
e actualmente tem estado sujeita a um 
processo de mercadorização e expansão, 
nem sempre acompanhadas de uma 
componente crítica; a aculturação a 
uma gramática da escola voltada para o 
individualismo, onde não é criado tempo 
nem espaço para o trabalho colaborativo, 
alimentando assim o isolamento 
profissional dos professores; e por fim, 
a formação contínua de professores, 
que raramente alimenta práticas 
colegiais e cuja oferta nem sempre é 
adequada às reais necessidades destes 
profissionais. Todas estas circunstâncias 
têm concorrido para que as mudanças 
sentidas como impostas superiormente, 
fossem acolhidas com alguma descrença 
(Morgado, 2001).  

 
3. As entrevistas

Perante a necessidade de estudar 
conhecer as perspectivas dos professores 
face ao conceito de competência, e as 
alterações às práticas profissionais que 
este conceito poderá ter proporcionado, 
delineámos uma entrevista destinada a 
responder aos seguintes objectivos: 

1. Estudar formas de apropriação 
do conceito de competência e 
da organização curricular pelos 
docentes do Ensino Básico.  

2. Analisar as práticas curriculares 
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na planificação das actividades docentes 
destas professoras e, tendo em conta 
que as planificações a que se reportam 
serem elaboradas de forma colegial, 
de departamentos de docência. Estes 
objectivos, face à não referência do 
recurso ao Currículo Nacional, não 
deverão ser equacionados em função das 
competências específicas a desenvolver 
em cada ciclo e área curricular. 

Ainda assim, quando questionadas 
directamente sobre o lugar das 
competências e dos objectivos nas 
suas práticas de planificação, as 
respostas foram muito divergentes, 
tendo diferentes entrevistadas assumido 
diferentes posições nomeadamente: a) 
os objectivos são mais destacados; b) as 
competências são as únicas a ser tidas 
em conta; c) o objectivo é importante 
para o trabalho directo com os alunos, 
mas os documentos espelham apenas 
a competência; d) os conteúdos e as 
estratégias são os organizadores da 
planificação.  

Foram múltiplas as estratégias que as 
professoras referiram empregar nas suas 
aulas: trabalho de grupo/colaborativo, 
por vezes aproximando-se dos moldes do 
trabalho de projecto; diálogo em grande 
grupo, recurso às TIC e ao Multimédia, 
referindo ainda a necessidade de haver 
uma diferenciação e individualização 
das estratégias pedagógicas. No 
entanto, apesar de algumas das 
estratégias empregues, sobretudo o 
recurso ao trabalho de projecto, e a uma 
aprendizagem de matriz construtivista  

entre a organização curricular por 
competências e por objectivos, havendo 
ainda quem defenda que esta mudança 
já caiu no esquecimento, sendo as 
diferenças mais relevantes apontadas 
pelas entrevistadas no sentido de uma 
aproximação ao quotidiano dos alunos, 
à praticidade do saber e à interligação 
entre áreas do conhecimento. As 
perspectivas encontradas a este respeito 
não são consensuais, indicando um 
cenário desde logo pouco positivo para 
a aplicação no campo do currículo real, 
das alterações prescritas. 

Referindo-se mais concretamente ao 
contexto da sua própria prática, as 
professoras entrevistadas reflectiram 
sobre as suas práticas de planificação, 
ensino e avaliação. Ao nível das 
práticas de planificação, entendemos 
ser particularmente relevante o facto de 
nenhuma das entrevistadas ter referido 
consultar o Currículo Nacional como 
fonte orientadora. Pelo contrário, os 
manuais, primariamente, e os programas, 
em segundo lugar, foram as fontes 
referidas pelas entrevistadas. Tendo em 
conta que, aquando da reorganização 
curricular, apenas o Currículo Nacional 
foi desenvolvido segundo uma lógica 
de competências, tendo os programas 
permanecido largamente intocados até 
recentemente, e mesmo as mudanças 
mais recentes, no caso da matemática, 
não terem compreendido a noção de 
competência, podemos depreender que 
os objectivos específicos, definidos nos 
programas previamente à reorganização 
curricular mantém um papel fundamental 

referida: os professores entrevistados 
sentem que as suas necessidades não 
foram suficientemente consideradas.  

As professoras entrevistadas, entendem 
que o Ministério da Educação decretou 
as mudanças curriculares sem suficiente 
preocupação com a preparação 
dos profissionais que deveriam 
implementá-las, tanto ao nível da sua 
formação, quanto ao nível das condições 
materiais e temporais de exequibilidade 
das mudanças decretadas, o que é tanto 
mais relevante quando a mudança 
curricular em análise incide sobre o 
cerne da profissão docentes, implicando 
uma mudança que, mais do que de 
conteúdos, se pretende da forma de 
pensar as actividades lectivas e organizar 
o ensino, da forma de ensinar, da forma 
de avaliar os alunos (Abrantes, 2001).  

Os dados que recolhemos apoiam a 
reflexão de Morgado (2001), quando 
refere que as mudanças foram sentidas 
pelos professores como superiormente 
impostas, e aponta a formação inicial 
dos professores, normalmente efectuada 
de acordo com uma matriz tyleriana, e 
a sua formação contínua, que não tem 
apostado em práticas colegiais e cuja 
oferta não tem acompanhado as reais 
necessidades dos professores, como 
elementos essenciais para a compreensão 
da forma como estes profissionais têm 
percebido e (não) se têm envolvido na 
mudança.  

Algumas das entrevistadas não 
reconhecem, de todo, diferenças 

Categorias Sub-Categorias Indicadores

A. Percepções e opiniões dos docentes sobre o 
conceito de competência

Percepções e opiniões relativas:

A1. ao conceito de competência;

A2. ao desenvolvimento de competências;

A3. à avaliação de competências;

A4. às diferenças, vantagens e desvantagens em relação ao 
modelo por objectivos;

a. Definições de competência;

b. Relação com os objectivos;

- Estratégias pedagógicas ao serviço do desenvolvimento de competên-
cias;

- Instrumentos e estratégias de avaliação de competências;

a. Diferenças registadas entre a organização curricular por competências 
e por objectivos;

b. Vantagens apontadas ao modelo baseado em competências;

c. Desvantagens apontadas a este modelo.

B. Alteração às práticas docentes

Percepções relativas às práticas docentes e sua alteração:

B1. Práticas de planificação;

B2. Metodologias de ensino;

B3. Avaliação dos alunos;

B4. obstáculos percebidos à implementação destas alterações.

a. Descrição das práticas de planificação e referência às mudanças nelas 
introduzidas;

b. Referência ao lugar dos objectivos e competências nas práticas de 
planificação;

- Metodologias de ensino empregues e referência à alteração nessa 
prática.

- Descrição dos instrumentos de avaliação utilizados e referência às 
alterações da prática avaliativa.

- Obstáculos apontados à aplicação da pedagogia por competências.

C. Percepção dos docentes quanto à formação

Percepções e opiniões dos docentes face à:

C1. formação recebida,

C2. Necessidade de formação.

a. Clareza e suficiência da formação inicial recebida relativamente à 
organização curricular por competências; 

b. Oferta e frequência de formação contínua sobre a questão.

- Percepção de necessidades específicas de formação sobre a questão e 
moldes que essa formação deveria assumir.

Quadro 1: Estrutura de categorização da entrevista. 
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excessiva das turmas, que obstaculiza 
a diferenciação e individualização das 
estratégias pedagógicas.  

Uma das participantes refere 
repetidamente um cumprimento da letra 
da lei, que coexiste com uma prática 
que não corresponde, necessariamente, 
à letra da lei, o que vai de encontro 
às ideias de Costa (2003), no que diz 
respeito à infidelidade normativa a que 
recorrem os professores quando sentem 
que a inovação não lhes diz directamente 
respeito, nem os teve suficientemente 
em consideração.  

Concordamos com Morgado (2001) 
quando afirma que os professores não 
podem ser responsabilizados por não 
implementarem as mudanças que lhes 
são impostas, sem que lhes  sejam 
fornecidas as ferramentas necessárias 
para tal, o que, no entender das 
entrevistadas, parece ser o caso.  

Entendendo que a autonomia profis-
sional dos professores, que é essencial ao 
cumprimento do ideal de gestão flexível 
do currículo, não se situa no plano 
individual, mas sim no âmbito institu-
cional, compreendendo a discussão e 
o trabalho colaborativo (Leite, 2001), 
e defendendo que as práticas colabora-
tivas não podem ser impostas (Morgado, 
2001), almejando-se a criação de uma 
verdadeira cultura de colaboração, 
entendemos que as críticas efectuadas 
pelas professoras que dizem respeito 
à falta de condições para o trabalho 
colaborativo nas escolas assumem uma 
relevância particular, na medida em 
que impedem a transversalidade que 
se pretendia instituir pela introdução 
das competências gerais, para além de 
dificultar o exercício de gestão curricu-
lar, enquanto prática colegial.  

Numa vertente curricular, a falta 
de coerência entre as terminologias 
empregues nos vários documentos 
orientadores, como sejam os programas 
e o Currículo Nacional do Ensino Básico, 
é apontada como uma dificuldade por 
uma das entrevistadas. Uma outra 
debruça-se sobre a dificuldade de 
avaliar competências, que entende como 
uma dimensão interna aos sujeitos, e a 
elementos de avaliação externa, como 
os exames nacionais e os rankings, 
como constrangedores do trabalho 
desenvolvido com os alunos.  

prevêem o recurso a uma avaliação 
que confronte o aluno com a resolução 
de situações novas e complexas.  
 
Ainda assim, e tal como foi referido em 
relação às estratégias pedagógicas, as 
professoras não consideram que a sua 
forma de avaliar tenha sofrido alterações 
em virtude da introdução da pedagogia 
por competências, excepção feita à 
referência, por uma professora, da maior 
dificuldade em reprovar os alunos.  

No decurso das entrevistas realizadas, 
as professoras reflectiram ainda sobre 
os obstáculos que encontram à aplicação 
da pedagogia por competências 
nas dimensões de planificação, 
metodologias de ensino e avaliação. 
As participantes apontaram, como 
principal entrave à mudança, a falta de 
interiorização das propostas por parte 
de alguns professores, referindo-se 
aos hábitos arreigados e difíceis de 
mudar dos professores com mais anos 
de trabalho, e no pólo oposto, ao facto 
de os professores mais jovens não 
terem estado envolvidos nas discussões 
realizadas a nível de escola na altura em 
que a mudança foi implementada, nem 
terem tido preparação a este nível na 
sua formação inicial. As entrevistadas 
entendem que dificilmente haverá uma 
alteração nas práticas docentes, se 
não houver da parte dos professores a 
percepção de que essa mudança trará 
vantagens evidentes, o que está de 
acordo com as teorias da mudança e 
resistência à mudança dos professores, 
como as veiculadas por García (1999). 

Várias questões de natureza 
organizacional são apontadas pelas 
entrevistadas como comprometedoras 
da implementação da pedagogia por 
competências, nomeadamente a questão 
da falta de tempo para tratar de assuntos 
pedagógicos, em virtude do aumento 
do trabalho burocrático, mas também 
a falta de tempo para desenvolver as 
competências nas suas áreas curriculares, 
devida à extensão dos programas e 
insuficiência das horas semanais, a par 
da dificuldade de trabalhar em grupo 
com outros professores, quer devido 
à competição entre professores que 
o modelo de avaliação recentemente 
implementado veio introduzir nas 
escolas, quer devido a questões de 
natureza pessoal e relacionadas com a 
mobilidade dos corpos docentes. Outras 
dificuldades dizem respeito à dimensão 

(Allal, 2004; Perrenoud, 2003), o 
recurso às TIC (Abrantes, 2001), ou à 
diferenciação pedagógica (Perrenoud, 
2001), seguirem de perto algumas das 
orientações presentes na teoria a respeito 
da pedagogia por competências, apenas 
uma das entrevistadas defende que a 
forma como ensina sofreu alterações 
devidas à introdução da pedagogia por 
competências. Com efeito, todas as 
restantes professoras entendem que a sua 
forma de ensinar não sofreu alterações 
por este motivo, quer porque a sua 
filosofia face ao ensino não se alterou, 
quer porque a sua formação, ainda que 
anterior à introdução do conceito de 
competência, já apelava à atenção ao 
saber-fazer, quer ainda porque entendem 
que as alterações que foram imprimindo 
às suas estratégias pedagógicas se 
devem mais ao acumular de experiência 
profissional, do que às orientações do 
Ministério da Educação.  

Por fim, relativamente à avaliação, 
algumas das entrevistadas reiteram a 
desconfiança em relação aos testes, 
aos quais continuam a recorrer por 
imposição da escola, do departamento 
ou dos próprios pais. No entanto, 
fazem referência à utilização de uma 
multiplicidade de fontes de informação, 
inseridas no quotidiano da actividade 
lectiva, as quais assumem uma intenção 
reguladora e formativa. As entrevistadas 
defendem, no geral, o recurso a uma 
pluralidade de indicadores como 
complemento dos testes, entre os quais, 
as fichas de trabalho, as grelhas de 
registo de observações, os registos da 
participação, do material, dos trabalhos 
de casa, e trabalhos individuais e de 
grupo, cuja correcção é feita, muitas 
vezes, com o aluno, com o objectivo 
de diagnosticar dificuldades e intervir 
sobre elas.  

Observámos uma proximidade entre as 
estratégias relatadas pelas professoras 
e as orientações legais. O Decreto-Lei 
6/2001 insistia já na articulação entre o 
currículo e a avaliação, defendendo que 
esta, além de uma função certificadora, 
assumisse também uma função 
reguladora, sendo posteriormente a 
dimensão formativa reforçada pelo 
Despacho Normativo 30/2001, ao prever 
que fosse esta a principal modalidade 
de formação. Esta proximidade às 
orientações legais não implica, no 
entanto, uma aproximação às orientações 
teóricas, como as de Rey et al (2005), 
Allal (2004) ou De Ketele (2008), que 
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ao nível da extensão dos programas, 
ou às oportunidades para o trabalho 
colaborativo. Todos estes factores 
parecem contribuir para que a mudança 
seja declarada, mas não encontre, 
aparentemente, reflexo ao nível das 
práticas pedagógicas e avaliativas dos 
professores.  

Assim, apesar de o discurso patente 
nos documentos ministeriais apontar no 
sentido de um maior reconhecimento 
da profissionalidade docente, encarado, 
não mais como mero consumidor de 
currículo, mas como parte activa na sua 
gestão e elaboração (Pacheco, 1995), os 
professores parecem não sentir ter as 
condições que lhes permitam efectivar 
em pleno essa situação.  

Como alertava Perrenoud,  

(…) ela [abordagem por competên-
cias] pode muito bem assustar os que 
deverão pô-la em prática no terreno. 
Porque não se tratará de trocar 
textos por outros textos mas, para 
cada docente, muitas vezes numa 
certa solidão, operar uma forma 
de revolução nas suas práticas, na 
sua ligação com os saberes, na sua 
maneira de ensinar (2003: 22).  

Ora, os discursos das entrevistadas 
parecem apontar no sentido de uma 
adesão superficial ao conceito de 
competência, que não trouxe consigo 
mudanças efectivas ao nível da sala de 
aula.  
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3. Conclusão 

Face a todo o exposto, defendemos, 
com as reservas necessárias face à 
natureza da investigação em que 
nos baseamos, que a apropriação do 
conceito de competência, por parte dos 
professores do ensino básico, é mediada 
essencialmente pelos documentos e 
normativos emitidos pelo Ministério da 
Educação, revelando uma concepção 
relativamente restrita do conceito 
que salienta a dimensão aplicada do 
conhecimento associada ao saber-fazer, 
e num plano secundário, ao saber-ser e ao 
saber-saber. Está relativamente ausente 
deste conceito a referência a elementos 
mais específicos da competência, como 
sejam a sua aplicação a problemas 
novos e complexos que requerem uma 
análise da situação e a mobilização 
selectiva e adequada dos recursos ao 
dispor do estudante. O entendimento 
que é feito do conceito de competência 
é, no entanto, pouco consensual entre os 
docentes, o que parece evidenciar uma 
certa dispersão conceptual.  

A formação inicial e contínua dos 
professores não tem incidido com 
relevância sobre o conceito de 
competência ou a organização curricular 
por competências, mesmo após a sua 
introdução no currículo português. 
Práticas auto-formativas e discussões 
entre colegas parecem estar na origem 
dos conhecimentos revelados pelos 
docentes. 

Os recursos mais presentes na 
fundamentação das planificações são os 
manuais e os programas, sendo o recurso 
ao Currículo Nacional do Ensino Básico 
apenas pontual.  

As práticas docentes apontadas 
pelas docentes entrevistadas, ainda 
que largamente concordantes com 
o teoricamente preconizado para o 
desenvolvimento de competências, não 
sofreram alteração com a introdução 
da pedagogia por competências. 
Situação semelhante se verifica ao 
nível da avaliação, que, ainda que siga 
de perto as indicações normativas, 
não sofreu alterações devidas à 
mudança dos normativos. Tivemos 
oportunidade de referir por várias 
vezes que os participantes sentem a 
inovação em causa como uma reforma 
superiormente imposta, que não os teve 
suficientemente em consideração, quer 
ao nível da formação disponibilizada, 
quer ao nível do tempo destinado à 
preparação das actividades lectivas, quer 
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Esse trabalho visa discutir a avaliação da 
aprendizagem enquanto impulsionadora 
do processo de construção do 
conhecimento e incentivar uma proposta 
de estudo e análise crítica de como os 
professores percebem e praticam a ação 
de avaliar por competência, rompendo 
uma pedagogia tradicional de avaliação, 
que pode abrir novos caminhos e novas 
concepções e ações voltadas para o 
desenvolvimento integral do estudante.  
 
Sendo a avaliação uma ferramenta 
importante para aferir os resultados 
pretendidos ou alcançados, precisa e 
deve ser usada de uma forma sensata, 
pois é um processo pelo qual se observa, 
se verifica, se analisa e se interpreta a 
construção do conhecimento. 

O momento exige mudança, percepção, 
reflexão, conscientização de todos para 
que a qualidade e o aprendizado não 
fiquem comprometidos. 

Sendo as mudanças na educação, um ato 
contínuo, buscando sempre melhorias 
e profissionais comprometidos, a 
metodologia por competência, torna-se 
um desafio, porque será preciso entender 

qual seu verdadeiro significado e como 
trabalhar com esse novo instrumento, 
quebrando paradigmas. Após essa 
fase de adaptação e aprendizado, os 
critérios para avaliar tornar-se-ão 
claros e objetivos, buscando o resultado 
esperado para garantir a aprendizagem 
ou conhecimento adquirido.

Será necessário que haja rupturas no 
olhar do professor, onde ele possa 
enxergar que seu papel é de trans-
missor ou mediador de conhecimento, 
um facilitador da aprendizagem e ainda 
precisará de uma visão sistêmica para 
efetivamente avaliar o aluno.

Será preciso estar disposto a fazer 
diferente.  

Portanto o intuito desse artigo é mostrar 
que a avaliação deve ser um trabalho 
mais sensível do que técnico, que 
deve contribuir para uma educação 
de qualidade e para uma formação de 
cidadãos capazes de atuar de forma 
crítica, criativa e consciente.

   

AVALIAÇÃO POR 
COMPETÊNCIA [19]
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[Abstract] We discuss the relation 
between education and multiculturalism, 
considering two alternative perspectives 
about history: one that is closely linked 
to the idea of progress; and the other that 
looks at every culture as a set of choices 
between many possibilities. Our scope 
is to show why “difference” must not 
only be tolerated but also recognized,  
i.e., valued in itself. A sequence of steps 
for recognizing difference is proposed. 
A way to articulate differences and 
universal values is also presented. The 
paper concludes with a proposal of 
guidelines for multicultural education.  

1. Perspectives about history: the 
ladder and the dices 

The understanding of multiculturalism 
must refer to some perspective about 
history, once cultures are constitutive 
of human history. Neither history 
nor culture could be understood 
without mutual reference. But, once 
civilizations, societies and cultures 
represent differences in relation to 
patterns of being human in adaptation 
to environment, a problem arises. It has 
to do with the meanings we may attach 
to perceived differences, which are, 
necessarily, dependent on the meanings 
we assign to history. A certain view 
of history implies a type of cultural 
appreciation. What is valued and what 
is not depends on what is noticed and 
what is not and this alone depends 
on what we want and / or we can see, 
something that comes from who we are 
and the historical perspective that we 
developed. This perspective has always 
something to do with who we are or 
maybe to whom we think we are.

Lévi-Strauss (2000) drew attention to 
the fact that there is, among the western 
cultures, a dominant perspective about 
history, which is closely linked to 
the idea of progress, one of the core 
values of Modernity. Enlightenment, 
in particular, brought the idea that 
humanity had been developing in a 
progressive direction, that is, for the 
better, and the movement in itself was 
considered as a historic turning point 
that opened new paths of progress. The 
achievements in science and technology 
could be taken as the main statements 

of this process. Moreover, education 
was then saw as the main instrument to 
ensure the individual autonomous use of 
reason, i.e., as the Bildung process that 
should lead to it.

In the 20th century the criticism of the 
“progressive”  perspective soon derived 
from the difference between the expected 
results and the facts: the exploitation 
of man by man, inequality and hunger 
-despite the resources to meet its needs-, 
but, perhaps more than anything else, 
the barbarism of two world wars and the 
widespread ecological destruction.

The “progressive” perspective assumes 
history as being like a “ladder”, that 
some climbed more then others, 
achieving higher levels of development. 
This gave some cultures the opportunity 
to look at others, presumably at a lower 
level of development, with a certain 
feeling of superiority that would justify 
their domination over them. In extreme 
cases it would lead the dominators to 
feel entitled of the destruction of the 
dominated. Something that, as we know, 
has actually happened. Even if, in some 
ways, the dominated cultures could be 
ahead regarding several aspects and 
the dominant manifested a deplorable 
behavior in certain areas. In some cases, 
the dominated had a breakthrough so 
far ahead of their time that couldn’t be 
understood by the dominators. They 
were blind to it and they couldn’t take 
profit of it. The destruction of what could 
have been an element of development 
then became a sad and unfortunate 
outcome. The term “ethnocentrism” 
describes this type of behavior.

CONTRIBUTION FOR 
MULTICULTURALISM:  

THROUGH THE 
RECOGNITION OF 

DIFFERENCE

[20]
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Once we start to understand difference 
we should a) value it and b) develop our 
interest about it. To value something 
is to give it a certain importance and 
presence in our lives. By doing so we 
start articulating difference with our way 
of being and, in time, we could become 
more interested in its peculiarities, its 
meanings in itself and for us. The value 
of difference faces the fact that we’re 
looking into a way of dealing with life 
itself.

Once we get to understand difference 
we should a) let it be, let it have its 
course, the opportunity to assert itself 
as such and, if necessary, b) to support 
it. We should always remember that 
difference is the main element for 
enriching our world. In being what it is, 
the other, the what/whom I’m not, it can 
be a contribution for my own life, a way 
through life, and life is such a mystery.   
 
 
3. Differences and fundamental values 

Claiming that the differences that 
stand between us should not be an 
obstacle to our relationship, cannot be 
assumed as an excuse to dismiss their 
importance and, consequently, their 
digestion or cancellation. Differences 
express identities and cultural paths 
to deal with life. However, it is 
important to ask whether we should 
accept all the differences, particularly 
those that conflict with those values 
that we consider fundamental. This 
matter requires a prior clarification 
of some issues: what do we mean by 
“fundamental values” and which are the 
conflicting differences. 

After the last world war, shocked with 
the barbarism to which the sapiens-
demens can reach, we came to enplane 
a set of values, enshrined in the quoted 
Universal Declaration of Human Rights. 
We argue that these values should be 
considered fundamental because the 
declaration is an attempt to establish 
what all humankind and every human 
being is inherently entitled to, simply by 
being born into the world. This means 
that the “rights” in question refer to some 
values that are substantive conditions 
for humans, for each one in particular 
and for them all as a global, but dynamic 
and heterogenic, identity. We come 
to conclude that they are required for 
someone to become and/or develop as a 
human being. In fact the UDHR states, 
immediately in the first paragraph of the 
Preamble, the necessity of recognizing 

directly, which means with a certain 
tolerance and benevolence. Finally, they 
began to say that, “after all, it seems 
that, he is just like us.”

The episode expresses the typical attitude 
towards difference: the assimilative/
digestive way. We assimilate because 
we make the other “just like us”. We 
digest because we take out, from the 
stranger, his difference, making it null. 
In this case, we can dispense tolerance, 
which does not means a genuine 
recognition of difference in itself, 
but a kind of complacency in view 
of the “after all just like us”. Such an 
attitude fails to go beyond a negative 
perspective towards difference. To 
really do that, we have to positively 
recognize difference and see that there 
is something good in it, because there 
is richness in difference. Remember 
the meaning of throwing the dice!  
 
 
2. Paths to pick up difference 

The question, we might ask at this 
moment, is how can we reach a true 
recognition of difference? There is 
no doubt that it takes several steps. 
The first one refers to the phase when 
we don’t understand it. Receiving the 
impact we should be a) be careful and 
b) respectful. To be careful means we 
“take care”, we put the other under our 
care. Following Heidegger (1989), we 
should note that “care” is an a priori of 
any situation and human attitude. This 
means that “care is at the root of human 
being, prior to all action. So every 
action always comes with care and is 
imbued with care.” Which means that 
we should “acknowledge care as a way 
of being, essentially, always present and 
irreducible” (Boff, 2002, 34). In fact, it 
means we have to see “care” as being “a 
source dimension, original, ontological 
and impossible to be void” (Boff, 2002, 
34). “Care” enters the constitution of the 
human nature and expresses our way-of-
being. It translates something that is a 
basic enabler of our existence. In itself, 
“care” has a peculiar nature: “Care is 
more than an act, is an attitude. So it 
covers more than a moment of attention, 
care and dedication. It represents 
an attitude of occupation, concern, 
responsibility and affective involvement 
with others” (Boff, 2002, 33). Therefore, 
we should notice that it develops from 
attention to concern and responsibility. 
Moreover, it is important to emphasize 
that, covering different aspects, it can be 
material, personal, social and spiritual.

Considering these aspects, Levi-Strauss 
proposed a different perspective, where 
history would not be viewed as a “ladder 
climbing”, but as a game of “rolling the 
dices”. This means that there isn’t only 
one path to mankind, but every culture 
represents the choosing of a path between 
many possibilities. In fact, it represents 
the combining of several choices 
as when rolling the dices we obtain 
different combinations, which mark the 
originality and richness found by each 
culture to achieve the prosecution of 
their humanity. The “ladder climbing” 
and the “dice rolling” appear as two 
opposing perspectives. The first, more 
conducive to standardization, highlights 
progress, the second, more conducive to 
relativism, highlights difference.

The “dice rolling” perspective gives 
space to difference and points to its 
defense, but perhaps it has a setback. 
For now, we’ll leave aside the progress 
in science and technology, whose 
benefits are so obvious but no less 
problematic, given the terrible side 
effects or implications that today we can 
easily recognize to it. Still, we should 
ask if we are not better today regarding 
the recognition of difference and, for 
example, regarding to human rights. 
Foremost, we must ask ourselves if, on 
this subject, we will not be interested in 
maintaining the idea of progress.

If we give an affirmative answer to 
the question regarding the progress in 
the realm of human rights we should 
consider how are we dealing with 
difference nowadays. The 2nd article 
of the  Universal Declaration of the 
Human Rights (UDHR) states that 
“Everyone is entitled to all the rights and 
freedoms set forth in this Declaration, 
without distinction of any kind, such 
as race, color, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other 
status.” For the matter, the terms 
“without distinction” mean that these 
differences being, in fact recognized, 
are not reasons for discrimination and 
unequal treatment. One must conclude 
that the UDHR values positively the 
differences between people. But how are 
we commonly dealing with difference?

When we look at the facts, we can’t 
forget the case, narrated by Voltaire, of 
the Turkish man just arrived in Paris. 
The Parisians first reaction was to look at 
him proudly and sideways. Fortunately, 
over time, they gradually get to know 
him better and start to look at him more 
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weapon that we have is reasoning. But 
there is no doubt that fundamental values 
should be defended, sometimes forcibly. 
Too many often, all over the world, they 
are violated and we must take a stance 
about that. This is the case in which we 
should not look away. But to use force 
to defend something or someone does 
not means that we can put ourselves 
outside law and justice and the very 
values that we are supposed to defend.  
 
 
4. Multiculturalism and relativism 

To conduct a debate on multiculturalism 
implies an axiological analysis and, 
as Strawn (2007) notes, relativism is 
nowadays dominant at the Academy. At 
least anthropologists, sociologists and 
philosophers have difficulty in to carry 
on their activities outside a relativistic 
approach. So, many of them, opine in 
favour of a strict equivalence between all 
cultures and the values underlying their 
specific habits and traditions. Following 
this perspective multiculturalism will 
come to be a case of cultural relativism. 
However, as we have seen the right 
to difference, globally considered for 
a culture, should not contravene the 
fundamental rights of the individual 
members of this culture. Perhaps we 
should now take in consideration 
relativism in itself. 

Post-modernity brought the questioning 
of every discourse that refers to 
absolute, in all its forms: theological, 
anthropological or rationalistic (Fullat, 
2000). After Nietzsche we face the 
absence of any form of absolute and 
the consequent relativity of discourses, 
so thus man must invent himself from 
the flatness of relativism: the vacuum 
of values. To be precise, it’s not exactly 
the vacuum of values but an axiological 
relativism, because, in fact, it was the 
disappearance of the universal references 
that brought about the reference to 
values (Valadier, 1998), understood as 
an expression of individual preferences 
and increasingly the correlate of what 
just pleases oneself. 

Some post-modern trends, prevailing 
in contemporary culture, especially 
in some sectors of the humanities and 
social sciences, believe that truth is 
multiple and depend on the viewpoint of 
the subject or the context in which it is 
formulated, since there is no rationality 
to which can be granted universal 
validity, but just different rationales 
in different cultures (Silva, 2005). The 

damaging healthy and normal female 
genital tissue, and interferes with the 
natural functions of girls’ and women’s 
bodies. Immediate complications can 
include severe pain, shock, haemorrhage 
(bleeding), tetanus or sepsis (bacterial 
infection), urine retention, open 
sores in the genital region and injury 
to nearby genital tissue. Long-term 
consequences can include: recurrent 
bladder and urinary tract infections; 
cysts; infertility; an increased risk of 
childbirth complications and newborn 
deaths; the need for later surgeries”. 
Between 100 to 140 million girls and 
women worldwide are living with the 
consequences of FGM.  

In our point of view, any practice or 
tradition, of a certain group, minority or 
not, which conflicts with a fundamental 
right must be criticized, reprimanded 
and outlawed. We agree with Okin 
(2007), when she says that such practices 
are clearly inconsistent with the basic 
liberal value of individual freedom, 
which entails that group rights should 
not trump the individual rights of their 
members. And, being so, we conclude 
that those groups who discriminate and 
oppress their members don’t deserve 
special rights or a special respect 
regarding the differences that concern 
the violation of fundamental individual 
rights. As Okin (2007) stresses a 
“closed” or discriminatory culture 
cannot provide the context for individual 
development and, in fact, in its context, 
we may have subcultures of oppression 
that can condemn its members to 
unsatisfying and even oppressive 
lives. We could say that such cultures 
undermine the very reason invoked for 
defending their difference: they have 
lost the capacity for providing their 
members a framework for meaningful 
individual choices. In our point of view, 
all cultures, minority or not, should be 
subjected to the scrutiny of compliance 
with the fundamental individual rights 
and humanity’s core values. 

Certainly, it’s necessary that we find the 
paths to achieve the broadest consensus 
about our common fundamental values. 
A work already well developed, that still 
needs to be deepened and that should be 
assumed as an endless task. But it’s also 
essential that we promote and defend our 
fundamental values, once this also means 
to promote our humanity. However, this 
does not imply that we should promote 
what is important for us by all means. 
As we know the ends cannot justify 
the means. For this endeavour the main 

human dignity for all people, as the 
basis for freedom, peace and justice 
everywhere, and in the second paragraph 
describes how contempt and ignoring of 
human rights resulted in atrocious and 
inhumane acts. To be simple, let us say 
that without the fundamental values we 
lose our humanity or the opportunity 
to become humans, we dehumanise 
ourselves and we dehumanize the world. 
Outside the scope of certain core values 
nor are we humans or let others be. A 
humanized world becomes impossible. 

Nowadays we have we have reached 
some consensus about the importance 
of human dignity, freedom, equality 
and justice to humanity, even if there 
is some dispute about the meanings 
of what they stand for. Being so, how 
can we consider those cases, yet so 
common, when our fundamental values 
are overlooked or, even worst, despised 
and denied in the name of a cultural 
identity, i.e. an identity that implies a 
specific cultural difference? By now it 
should be clear that we found ourselves 
here facing a crossroad: on one hand, 
we cannot abdicate of our fundamental 
values - rather we should support and 
defend them; but, on the other hand, 
we have been defending that we should 
respect “difference” and it could mean 
that this “difference” undermines 
certain fundamental values. This is 
the equivalent as to ask about those 
differences that we can’t accept, even 
when we come to understand them. 

So, what should we do when the 
claims of minority cultures or religions 
clash with a fundamental right, as, for 
instance, the genital female mutilation? 
A practice defended and personally 
carried out by some anthropologists, 
as a manifestation of cultural  identity 
(Strawn, 2007). We should note that 
the critics of this practice, that some 
call female circumcision, are said to 
be guilty of ignorance and cultural 
imperialism, i.e., ethnocentrism. 
Those who defend the practice argue 
that that the critics of the procedure 
exaggerate the effects, don’t understand 
its meaning and deny them the right of 
becoming a woman in accordance with 
a unique and powerful cultural heritage.  
 
Clitoridectomy, or female genital 
mutilation (FMG), a partial or total 
removal of the clitoris, is considered 
by the World Health Organization 
(2010) as a practice that “has no health 
benefits, and it harms girls and women 
in many ways. It involves removing and 
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The new horizon of truth is that of a 
“dialogical encounter”, which refers 
to a personal quest about what could 
allow us a more just, worthy, free 
and equitable humanity. And so, not 
every culture could be considered as  
having the same position regarding our 
truth referent: “some human forms of 
believing, living and doing are more 
human than others” (López, 2009, p. 
63). The later being precisely those that 
let us closer to a free, equitable and 
dignifying way of life. 

In another place we have discussed some 
relativizations triggered and developed 
by postmodernity (Reis, 2009). We 
found out, at that time, that we must 
undergo a major relativization promoted 
by postmodern critique: to surpass the 
substantial, monological and almighty 
rational subject from modernity. 
However, we tried, then, to let clear 
why some educational relativizations, 
desired by certain postmodernists, look 
quite as impossible as they look absurd: 
for instance, the educational aim of non 
identity or the outcast of the “Bildung” 
process from education. Without 
identity there is no person to educate; 
without a teleological structured project 
there cannot be education. Certainly 
none of these aspects – personal identity 
and educational aims – can be fixed 
forever; they are polemic, liable of 
evolving and, regarding the last, they are 
better approached from an antinomical 
educational perspective. Nevertheless, 
in this case too, we shouldn’t relinquish 
to relativism. In fact, generally 
speaking, life is about the construction 
of meanings for being human and such a 
task always presents some requirements 
and challenges that put us in face of some 
ethical demands which are incompatible 
with the “anything goes” maxim. In 
many cases, as Lipovetsky (2007) so 
well described for a hyperconsumerist 
society, individualistic hedonism and 
relativism only deliver us to superficial 
and spurious grounds. 

Regarding educational relativism, 
proposed by certain postmodernists, 
that discard a structured teleological 
process, it also disembogues, in our 
point of view, into several unacceptable 
absurdities. Postmodernity has 
intensified the tension pertaining the 
existence/essence educational antinomy 
and tends to favour existence - which 
represents the individual difference - in 
detriment of essence or ideals. However, 

At this point, perhaps someone can argue 
that this kind of reasoning doesn’t apply 
to the axiological field, once values would 
be relative. As Cabanas (1998) showed, 
value is infinite; we can never catch 
its definitive and complete meanings, 
once and for all, and new values can be 
created, while some values are at least 
forgotten. Apparently, this approach 
could lead to axiological relativism, 
however this is not our understanding, 
in our view this only means that we are 
able to find the meanings to be attributed 
to our values - about which we should 
seek consensus1 - and that we can even 
create new values, thus balancing some 
of those that we have integrate into the 
dynamics of our lives. So, as a result of 
what was said, we come to the assertion 
that multiculturalism should be assumed 
as a principle for defending human 
rights and the right to difference, but 
doesn’t necessarily allows relativism 
and certainly doesn’t allows the defence 
of some cultural idiosyncrasy at the 
expense of people rights: human dignity, 
freedom, equality and justice. We must 
avoid that the ethnic liquidates the ethic 
(Béji, 2006). In the words of Amin 
Maalouf (2000, p. 88): “there are values 
that concern the human race without 
exception. And these values deserve to 
come before all else. Traditions deserve 
to be respected only insofar as they are 
respectable – that is, exactly insofar as 
they themselves respect the fundamental 
rights of men and women... Everything 
that has to do with fundamental rights – 
the right to live as a full citizen on the 
soil of one’s fathers, free of persecution 
or discrimination; the right to live with 
dignity anywhere; the right to choose 
one’s life and loves and beliefs freely, 
while respecting the freedom of others; 
the right of free access to knowledge, 
health and a decent and honourable life – 
none of this, and the list is not exhaustive, 
may be denied to our fellow human 
beings on the pretext of preserving a 
tradition. In this area we should tend 
to universality, and even, if necessary, 
towards uniformity, because humanity, 
while it is also multiple, is primarily 
one.” As López (2009) purposed, we 
should come to a metamodern conception 
that surpasses the modern univocal 
universalism as well as the postmodern 
universalism of equivocality, in order 
to obtain a new horizon of truth. 
Beyond any metanarrative imposition 
and the inoperative relativism we can 
now draw on the deep, genuine and 
inquisitive dialog between all of us. 

different criteria of truth would only 
express different practices and cultures, 
different “narratives” that should be 
understood in their historical, cultural 
and linguistic contexts, and revealing 
the cultural biases of different narrators. 
Which means they are all expressions 
of some kind of “metanarrative”, that 
Post-modernity, precisely, brought to 
an end (Lyotard, 1989). Following the 
analysis of Silva (2005), we highlight 
two types of criticisms regarding 
relativism: i) the first kind is of general 
ambit: relativists claim that there isn’t 
any non relative truth when this same 
statement is meant to be seen as such, 
or, which is the same, they pretend that 
all explanations are just expressions 
of relative “language games” but 
philosophical perspective of “language 
games” shouldn’t be regarded as 
non-relative; ii) the second kind regards 
the absurd consequences of relativism: 
to consider the Copernican Revolution 
as a simple narrative, i.e., geocentric 
theory equivalent to heliocentric theory; 
to consider that the explanation given for 
a murderer by an ADN test is equivalent 
to the village sorcerer prediction; to 
consider the Nazi worship of a racially 
pure Aryan people as as true as the 
explanations that show that this idea is 
a myth; to consider that all educational 
aims are equivalent, when we must 
evaluate the levels of success obtained 
and the development achieved by 
different individuals otherwise learning 
will lose is meaning and, in the end, 
someone else will do it; or, returning 
to our previous issue, to consider FGM 
an empowering cultural practice when 
medic diagnostics show its harmful 
consequences. 

Certainly we can’t assume that 
explanations, and even scientific theories, 
that we have are forevermore valid. But 
perhaps we should say that they are 
valid for the time being. This means that 
the validity of our knowledge is limited 
and surely can be revised. Since Kuhn 
(1976) showed that scientific theories 
express a given paradigm, historically 
circumscribed, the idea of any kind of 
definitive knowledge was dismissed. 
However this doesn’t allow us to defend 
that “everything goes”. At any given 
point of our knowledge development 
something can be taken “for granted”, 
albeit on an interim basis. Therefore, we 
should not assume relativism, but the 
“relativization” of knowledge. 

1 In this matter, we stand for the search of consensus through negotiation, as has been defended from different perspectives (Vattimo, 2006; Appadurai, 2006; Béji, 2006).
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surroundings points is that “the excluded 
are not outside, exclusion is done inside, 
with other strategies and in a less visible 
manner then it was done when there 
where clear limits that apart us from 
the outsiders: here the insiders and 
there the outsiders; now, the excluded 
could be in the very heart of the city... 
The imaginative internalization of the 
other became the fundamental ethical 
requirement (2009, p. 129). 

The main characteristics that constitute 
individuals multicultural condition 
are: gender, social class, race/ethnicity, 
religion and exceptionality. But a group 
of minor variables also intervene. 
According to Banks (2010) to implement 
a multicultural education we must 
take in consideration all the variables 
that conform the social school system 
and put up a strategy that reforms the 
major determinant variables of schools 
environment (Figure 1). 

 Being more than a simple question 
of curricula adaptation, ME involves 
content integration, knowledge 
construction, equity pedagogy, 
prejudice reduction and the empowering 
of school culture. The formulation of a 
ME plan must conceptualize schools as 
micro social systems with behaviours, 
attitudes, norms, values and goals that 
favour multiculturalism, i.e., the respect 
of difference and real equal opportunities 
for all to learn. Which means, as we have 
stressed elsewhere (Formosinho & Reis, 
2010), not only equal opportunities of 
access to schooling for all but also equal 
opportunities of success in school for 
all. Certainly an endless and difficult 
task, but also a inescapable one in a 
globalized world.
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among all nations, racial or religious 
groups, and shall further the activities of 
the United Nations for the maintenance 
of peace. (3) Parents have a prior right 
to choose the kind of education that 
shall be given to their children.” This 
statement gives Education a major 
responsibility. If point (3) could be seen 
as a concession to cultural relativism it 
is also true that it must be conciliated 
with point (2) reference to the “the 
strengthening of respect for human 
rights and fundamental freedoms”. It 
is for us clear that, from the point of 
view of the UDRH, we should embrace 
multiculturalism and, in particular, 
Multicultural Education (ME), and so 
we should now make explicit its ambit 
and meaning. 

In its so many times quoted book, Banks 
(2010) presents a simple definition: 
“Multicultural education is at least three 
things: an idea or concept, an education 
reform movement, and a process. 
Multicultural education incorporates 
the idea that all students – regardless 
of their gender, social class, and ethnic, 
racial or cultural characteristics – should 
have an equal opportunity to learn in 
scholl. (p. 3). A lit bit further e refers to 
“exceptional student, whether they are 
physically or mentally disable or gift 
and talented” (p. 4) as part of the ones to 
be considered by ME, and this when we 
come to understand that we reached the 
same scope of inclusive education. 

The quoted author also explains that 
as a reform movement, ME should not 
be limited to curricula changes and, 
in fact, it is trying to change schools 
intervening in the total school or 
educational environments. Moreover, 
because it is trying to give everyone 
equal opportunities to learn, ME is 
also a never ending process, once 
educational equality, with liberty and 
justice for all, is an ideal toward which 
we should work but only hope to attain. 
It seems that when discrimination is 
reduced toward one group it is usually 
redirected toward another or takes 
new forms. “Social identity theory” 
has shown that, following labelling 
and categorization, in-group members 
tend to favour ingroup-members and 
to discriminate outgroupers. Thus ME 
should be understood as an ongoing 
endless process. As Innerarity (2009) 
stressed, for a globalized world, 
exclusion becomes a major concern and 
refers to the process of sending abroad, 
for the perifieria, or to the margins. In 
is point of view, what a world without 

if education is aimed at promoting the 
being-itself, the assumption of the 
personal existence, in recognition of 
its horizon’s limitations, as Jaspers 
has shown (Neves, 2004), it must also, 
inevitably, refer to an ideal, if we want to 
escape the decay into something petty or 
shallow. But we cannot look to the ideal 
in absentia of the “being there”, at risk of 
betraying the person. In this case, rather 
than being an emancipatory opportunity, 
it thus becomes a repressive and 
enclosure process. The ideal is therefore 
to combine with the anthropological 
horizon of possibilities. Education 
fulfils its anthropological purpose  when 
it plucks the human from the realm of 
possibilities of “being-there” and then 
returns himself to himself, putting him 
in the course for his destiny of freedom 
and rationality. Given this assumption, 
we should design the ideal, in such a 
way, that it becomes, not a prison, but 
a challenge of existential expansion 
that is projected through it. And yet it 
is also undeniable that it can never be 
a shallow ideal, because, “in fact, never 
lower ideals were attractive to the man 
in order to establish higher levels of 
human achievement, and neither such 
ideals have ever served as inspiration 
to overcome existential difficulties or 
impasses” (Maia, 2006, 134). The ideal 
underlying anthropological education 
cannot be just our simple condition, 
or the immediate, once they couldn’t 
substantially satisfy our human nature 
and more quickly will lend us to 
an enclosure than to our fulfilment, 
moreover, always “un-finished”. 
“However, as pointed out by Gil 
(2003), if we do not point a meaning 
to ours educational intentions instead 
of purposes we just limit ourselves to 
circumstances and ephemeral shallow 
fashions.

  
5. Multicultural education 

The UDHR states, on article 26, 
that: “(1) Everyone has the right to 
education. Education shall be free, at 
least in the elementary and fundamental 
stages. Elementary education shall be 
compulsory. Technical and professional 
education shall be made generally 
available and higher education shall be 
equally accessible to all on the basis of 
merit. (2) Education shall be directed 
to the full development of the human 
personality and to the strengthening 
of respect for human rights and 
fundamental freedoms. It shall promote 
understanding, tolerance and friendship 
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Figure 1: The dimension of Multicultural Education (Extracted from Banks, 2010)

 



63

                                                                                                              1                                                                                                                       2                                                         2                                                                                                                                         2

Renato de Oliveira Brito, Olzeni Leite Costa Ribeiro, Luiz Síveres e Magali Evangelista Machado
1 Ministério da Educação - MEC (Brasil) / Programa de Mestrado e Doutorado em Educação Universidade Católica de Brasília – UCB, Brasília, 

Brasil

2 Programa de Mestrado e Doutorado em Educação Universidade Católica de Brasília - UCB, Brasília, Brasil

[Resumo] As formas de comunicação 
acessíveis no século XXI impulsionaram 
profundas mudanças nos processos de 
gestão e construção do conhecimento. 
Assim, alguns pesquisadores passaram 
a refletir acerca do modelo vigente na 
formação do educador, o qual exige do 
gestor, novas perspectivas de atuação. 
O estudo propõe analisar a influência 
desse novo perfil do gestor, na construção 
do perfil do educador. Trata-se de uma 
pesquisa teórica, cuja literatura especiali-
zada sinaliza para uma visão diferenciada 
de formação do professor, compartilhada 
com o gestor, onde ambos desempenhem 
diferentes papéis, a fim de que a escola 
avance em suas estratégias de ensino.

[Palavras-chave] Perfil do gestor, 
Formação do educador, Inovação.

1. INTRODUÇÃO

As inovações tecnológicas, cuja assimi-
lação se consolidou socialmente nesta 
primeira década do século XXI alteraram 
as relações econômicas, sociais e 
culturais na sociedade contemporânea. 
Houve uma reconfiguração das formas 
de comunicação e de acesso à infor-
mação, o que resultou na necessidade 
de mudança das formas de gestão e de 
construção do conhecimento.

Tais mudanças se refletiram na escola 
exigindo redimensionamento também 
nas demandas do mercado de trabalho 
e dos próprios educandos. O mercado 
de trabalho passou a exigir melhor nível 
de capacitação, adaptação às mudanças 
e gestão do conhecimento por parte dos 
profissionais, em geral. Aos educandos, 
coube incorporar, à sua rotina, as 
diversas tecnologias multimídia. Assim, 
passou a exigir da escola adequação 
de estratégias a essa nova realidade, 
e, do professor “uma nova forma de 
estar na profissão e viver a profissão” 
(ALARCÃO, 2001, p. 13).

Neste novo cenário, a escola necessita 
submeter-se a um processo de adaptação 
coerente com as novas perspectivas 
que emergem de um novo século. Para 
tanto, deve recriar as bases do projeto 
pedagógico, metodologias e práticas 
didáticas, o que decorrerá de um 
processo de interação do perfil de três 
dos seus principais agentes: o aluno, 
o professor e o gestor. Segundo Lück 
(2000, p. 14) “houve a transição de 
um modelo estático para um paradigma 
dinâmico”.

Destaca-se, no entanto, que, professor 
e gestor são dois profissionais que, 
embora convivendo com um século de 
mudanças, se formaram em um sistema 
educacional tradicional, tendo, ambos, 
que se submeter a um processo mais 
complexo de adequação profissional 
e de mudanças comportamentais para 
que pudessem construir a nova escola, 
conforme exigência dos novos tempos. 
Apoiados nesta premissa construiu-se 
um mapeamento dos principais aspectos 
imbricados nas adequações necessárias, 
as quais deverão interagir professor e 
gestor, de forma compartilhada, porém, 
exercendo diferentes papéis, a fim de 
atender ao que deles está sendo exigido.

Para tanto, optou-se pela revisão da 
literatura especializada na temática, com 
o propósito de apresentar as principais 
concepções acerca da relação entre a 
formação do professor, o papel do gestor 
e as necessidade de ressignificação do 
cenário vigente, de modo a atender às 
novas exigências da sociedade atual. A 
fim de delinear a discussão proposta, 
elegeu-se a seguinte questão: nos 
tempos atuais a escola é cada vez mais 
submetida aos processos de mudança 
e transformação de expectativas, o 
que coloca o professor como agente 
principal dessas mudanças, porém, 
amparado pelo gestor como líder deste 
processo; partindo desta premissa, 
quais são as maiores exigências que 
emergem da contemporaneidade, como 
o grande desafio para os processos de 
formação do professor e sua relação 
com o gestor?

A CONTRIBUIÇÃO DO 
GESTOR NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DO EDUCADOR

[21]
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2. LITERATURA SUBJACENTE AO 
TEMA EM ESTUDO

2.1. DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS DA 
PRÁTICA DOCENTE

O professor é um dos protagonistas do 
movimento social que resulta naquilo 
que, convencionalmente, chamamos de 
“era do conhecimento”, uma vez que lhe 
é delegada, como sua função principal, 
incentivar no estudante, o interesse em 
buscar e gerar conhecimento. A partir 
da leitura de Reis (2008), Nonaka 
e Takeuchi (2008) e Carvalho et al 
(2006), é possível apresentar algumas 
concepções diferentes acerca deste 
objeto „conhecimento‟. Dentre elas, 
a de que pode ser definido como 
uma crença baseada em informação, 
destinada a um fim, e, relacionada a um 
determinado contexto histórico e social.

Segundo alguns autores, existem dois 
tipos de conhecimento, o conhecimento 
tácito e o conhecimento explícito. 
O conhecimento tácito é aquele não 
- codificável, transmitido por inter-
médio da observação e da prática. 
O conhecimento explícito é aquele 
que pode ser transmitido de maneira 
codificável, sistemática e passível de 
ser armazenado. Define-se, ainda, que 
há uma relação intrínseca entre esses 
dois tipos de conhecimentos, já que o 
primeiro decorre da própria atribuição 
do professor, cuja atividade principal 
é o ensino, com o fim de auxiliar 
seus alunos no desenvolvimento do 
segundo, que é o conhecimento tácito. 
Diante de uma atribuição tão complexa, 
a formação do professor exige 
programas cada vez mais atualizados, 
desencadeando consequências para a 
sua profissionalidade.

Libâneo (2004, p. 74) define 
profissionalidade como o conjunto de 
requisitos profissionais que fazem com 
que alguém se torne um professor, 
correspondendo aos conhecimentos, 
habilidades e atitudes que são adquiridos 
e desenvolvidos na fase de formação 
inicial deste profissional, e, que são 
requeridas para levar adiante o processo 
de ensino e aprendizagem. Considera-se 
que a escola, a sociedade e o aluno do 
século XXI demandam novos requisitos 
profissionais do professor. Há, então, a 
necessidade de que ele amplie o seu 
corpus de conhecimentos, habilidade e 
atitudes, o que requer um processo de 
formação continuada mais aprofundado.

Enquanto a profissionalidade se refere 
às características que o professor 
deve desenvolver ou aprimorar, a 
profissionalização se refere ao modo 
como aplicará seus conhecimentos, 
habilidades e atitudes para desenvolver, 
com qualidade, o trabalho proposto 
em sala de aula. A profissionalização 
do professor, para Libâneo (2004, p. 
74), “refere-se às condições ideais que 
venham a garantir o exercício profissional 
de qualidade”. Essas condições vão 
além da profissionalidade do professor 
e abrangem aspectos relacionados ao 
ambiente de trabalho e ao sistema de 
compensação que é oferecido ao mestre 
em troca do seu trabalho. Para o autor, 
profissionalização e profissionalismo 
se complementam de tal forma que o 
professor deve desenvolver os dois para 
que possa atuar com sucesso.

O professor é, segundo Goodson (2007, 
p. 68), “um profissional de competências 
alargadas”. Por essa razão, Nóvoa 
(2008, p. 5) afirma que a inovação 
constante é um elemento central do 
próprio processo de formação deste 
profissional. No entanto, considerando 
esta realidade, infere-se que, ao exigir 
do professor que ele entre em um 
processo de formação continuada e 
que adapte a sua metodologia de 
ensino e suas práticas didáticas a uma 
realidade tecnológica e social que 
está em constante transformação, lhe é 
requerido um nível alto de investimento 
profissional que pode vir a provocar 
problemas como a perda da identidade 
profissional, o aumento do estresse e, 
até mesmo, o abandono da profissão. 
É nesse contexto, que o papel da 
gestão escolar é chamado a contribuir 
favoravelmente com o processo de 
transição pelo qual o professor tem de 
se submeter.

Uma questão importante deve ser 
ressaltada ao se discutir os desafios 
da formação continuada do professor. 
Refere-se ao investimento financeiro 
constante de um profissional assala-
riado, cuja ocupação profissional deve 
assegurar condições de sobrevivência. 
Em relação a esta temática, Kuenzer e 
Caldas (2009, p. 22-29) afirmam que 
a formação continuada do professor 
reflete as necessidades de cada momento 
social que alunos, escola e sociedade 
estão vivenciando. Com isso, surge uma 
dicotomia constante no exercício do 
trabalho do professor-educador, pois, 
ao mesmo tempo em que se submete 
ao processo de produção de valor para 
acúmulo de capital, de acordo com 

as normas vigentes em uma sociedade 
capitalista, essa sociedade gera desigual-
dades e problemas sociais.

Este cenário expõe uma necessidade 
de mudança, inclusive de paradigma, 
a qual sinaliza para uma tomada de 
posição da escola e dos professores 
diante da complexidade do mundo. A 
respeito deste paradigma, considera-
se que, estabelecer a devida religação 
entre informação e conhecimento 
significativo, consiste em propiciar 
ao aluno a compreensão da realidade 
que o cerca (ALARCÃO, 2001). Neste 
sentido, atribui-se ao papel do professor 
o grande desafio expresso nas palavras 
de Paulo Freire: “[...] formar é muito 
mais que puramente treinar o educando 
no desempenho de destrezas” (FREIRE, 
1996 p.15).

Libâneo (2004, p. 75) contribui 
destacando os desafios à prática 
docente no século XXI. Ele afirma 
que a construção e o fortalecimento 
da identidade profissional do professor 
devem focar em sua formação inicial 
e continuada. Relata, em seu estudo, 
que nos cursos de formação inicial 
há a construção dos conhecimentos, 
atitudes e convicções, mas, é na 
formação continuada, que sua identidade 
profissional e sua profissionalidade se 
consolidam.

Essa perspectiva configura uma nova 
tendência para a educação escolar, 
redimensionando o papel dos profes-
sores e exigindo uma formação profis-
sional diferente da atual. O professor 
precisa encontrar meios de se adaptar 
ao novo ambiente no qual foi inserido 
pelo uso da tecnologia. Libâneo (2004) 
alerta que as situações de ensino, 
muitas vezes são particulares, incertas 
e desconhecidas, por isso, não basta ao 
professor ter uma lista de métodos e 
técnicas a serem utilizados. Sua maior 
habilidade consiste em desenvolver a 
capacidade de dar respostas criativas 
segundo cada situação.

É importante entender que este processo 
de transformação pela qual o professor 
se vê obrigado a passar ocorre porque 
ele é um agente que afeta e é afetado 
pelo meio social no qual está inserido. 
Para Brzezinski (2001, p. 66), a prática 
social é o ponto de partida e de chegada 
da prática pedagógica, sendo a escola 
um lugar onde o professor aprende e 
reflete, sobretudo, acerca do seu papel 
social de agente modificador do meio 
social.
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A política de formação de professores 
está voltada para a promoção de um 
ajuste estrutural, que visa à inserção 
destes profissionais como elemento-
chave para a formação e adaptação 
dos profissionais para atuar em 
todas as áreas da sociedade. Assim, é 
possível que se abra um espaço para um 
processo de formação de professores, 
cujas premissas estão ancoradas na 
formação por competências e na lógica 
que lhe é associada, possibilitando 
a criação de novos dispositivos na 
gestão da formação inicial e continuada 
(CASTRO, 2005, p. 473).

2.2. O PERFIL E A FORMAÇÃO 
DO PROFESSOR FACE ÀS 
EXIGÊNCIAS DA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA

O professor, como um profissional, 
precisa adquirir novos conhecimentos 
num processo de formação contínua 
e saber antecipar-se às inovações. 
Esse profissional deve ser polivalente 
e altamente qualificado, investindo 
continuamente na aquisição de saberes 
específicos e globais (RICCI, 2009, 
p. 154). O autor relata uma pesquisa 
realizada na década de 1990 e aponta 
como resultado, a existência de um 
“mal estar docente do  final do século”. 
Segundo ele, os professores pesquisados 
demonstravam-se um estado de profunda 
alteração e instabilidade. Os professores 
foram levados a tal estado devido à 
percepção de alterações no ambiente 
escolar e no seu próprio perfil.. 

O que os professores apenas verifi-
cavam como uma realidade em mutação 
naquele momento se consolidou 
como uma realidade em nossa época e 
modificou a prática da atividade docente 
e o exercício da profissão. Para que o 
professor hoje possa ensinar ao aluno “a 
aprender a conhecer; aprender a fazer; 
aprender a viver junto e aprender a ser” 
(RICCI, 2009, p. 166), terá de ser capaz 
de lidar com as tecnologias da infor-
mação e da comunicação, tanto no que se 
refere aos conteúdos quanto na gestão do 
seu trabalho docente e também conhecer 
o mercado de trabalho e os requisitos 
atuais de exercício profissional.

Perrenoud (2000, apud LIBÂNEO, 
2004, p. 77) apresenta dez famílias 
de competências cujo desenvolvi-
mento é necessário para o exercício da 
atividade docente, são elas: organizar 
e dirigir situações de aprendizagem; 

administrar a progressão das aprendi-
zagens; conceber e fazer evoluir os 
dispositivos de diferenciação; envolver 
os alunos em suas aprendizagens e 
em seu trabalho; trabalhar em equipe; 
participar da administração da escola; 
informar e envolver os pais; utilizar 
novas tecnologias; enfrentar os deveres e 
os dilemas éticos da profissão; e admin-
istrar sua própria formação continua.

Para Alarcão (2001, p. 23) as 
competências e habilidades que devem 
ser desenvolvidas dentro do novo perfil 
do professor vão além do trabalho em 
sala de aula, pois, sendo, o professor, 
considerado um ator social, o exercício 
da profissão ultrapassa a dimensão 
pedagógica. Tal opinião é compartilhada 
por Castro (2005), que estabelece 
que a formação de um professor com 
perfil reflexivo, incorpora atitudes e 
predisposições pessoais, juntamente 
com habilidades e competências.

Severino (2002) afirma que a formação 
do educador tem sido focada apenas na 
aquisição de conhecimento explícito 
e desenvolvimento de habilidades 
técnicas e didáticas, e, que o educador, 
por vezes, realiza tarefas que não 
condizem com sua atribuição, o que 
pode gerar conflitos e deixar a tarefa 
de ensinar e de conhecer melhor o 
seu educando em um segundo plano. 
Para Castro (2005, p. 482), essa forma 
de pensar a formação profissional do 
professor, onde o elemento técnico 
se coaduna com o de interação social, 
traz modificações em todo processo 
de aprendizagem e deve ir além da 
formação do professor.

Nessa direção, autores convergem para 
o pensamento de a alternativa mais 
viável e efetiva ser a de uma educação 
reflexiva, e, portanto, de uma formação 
do professor, também reflexiva, por ser 
ele o elemento primordial nessa relação 
de aprendizagem com o educando. 
Moreira (1999) relaciona a literatura 
que trata da formação do professor a 
uma “perspectiva multiculturalista” 
e corrobora os demais autores que 
defendem e reconhecem a importância 
de o professor tornar-se reflexivo. 
Moreira, quando se refere aos aspectos 
da diversidade cultural, por exemplo, 
argumenta que um professor reflexivo 
torna-se capaz, tanto de analisar critica-
mente sua prática e, com isso, poderá 
aperfeiçoá-la constantemente, como de 
desenvolver essa mesma consciência 
crítica em seus alunos.

O professor torna-se, então, protagonista 
do processo de ensino e de adaptação 
da escola às diversas realidades que 
atende e que se manifesta na diversi-
dade cultural e social de seus alunos. 
Dessa forma, torna-se, ainda, a peça 
chave na reforma do sistema de ensino. 
É preciso considerar, no entanto, a 
dificuldade pelas quais poderão passar, 
principalmente, aqueles professores 
cujo processo de formação esteve 
centrado em paradigmas educacionais 
rígidos, ortodoxos, que privilegiaram 
um modelo de formação baseado na 
racionalidade técnica, com fragmen-
tação expressa entre teoria e a prática 
(CASTRO, 2005).

O professor adquire e reorganiza os 
seus saberes e competências para poder 
atuar dentro da nova concepção da 
escola. Para realizar um trabalho de 
boa qualidade, deve, antes de tudo, 
conduzir o trabalho em sua sala de 
aula de forma a ampliar as poten-
cialidades do educando e equilibrar a 
prevalência de valores com o atendi-
mento das necessidades demandadas 
pelo contexto social no qual o cidadão 
formado deverá interagir.

Esse trabalho deve ser realizado com 
vistas a um cenário onde, de acordo 
com Ricci (1999, p. 167) a competição 
em todos os níveis da convivência 
social e a profusão de produtos ofere-
cidos à sociedade está contribuindo 
para que o educa ndo se torne cada vez 
mais ansioso. Esse fenômeno se dá, em 
virtude de estar inserido em uma geração 
submetida a uma gama inimaginável de 
informações e mercadorias que rapida-
mente se torna obsoleta. Pelo fato de 
alterar as relações com o fator tempo, 
o educando corre o risco de se perder 
em meio a tanta informação e tecno-
logia, e, no seu processo de formação, 
o professor precisa desenvolver 
competências necessárias para interferir 
de forma a colaborar nesse contexto. 
Neste cenário, é exigido do professor 
desenvolver um perfil de pesquisador 
e articulador dos conhecimentos 
disponíveis com a sua realidade local e 
a de seus alunos, oferecendo espaços de 
reflexão e atuando como um facilitador 
da produção de conhecimento e da 
busca de soluções (Ricci, 1999, p.168).

Severino (2002, p. 146) adverte que 
a formação do educador tem sido 
direcionada apenas para a aquisição de 
conhecimento tácito e desenvolvimento 
de habilidades técnicas e didáticas. 
Ao contrário, deveria ser um processo 
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uma  cultura organizacional,  interagem 
com seus  colegas e assumem as respon-
sabilidades coletivamente, pensam 
e discutem juntos os problemas da 
escola, é o melhor ambiente que pode 
ser criado pela gestão escolar para 
incentivar os professores a investirem 
em sua própria formação (LIBÂNEO, 
2004, p. 76).

O gestor educacional deve assumir um 
papel de liderança, incentivando os 
professores a conduzirem a sua carreira 
profissional e a se adequarem às novas 
exigências do mercado de trabalho e dos 
alunos, buscando também amenizar os 
desafios que são encontrados por esses 
professores ao longo do seu caminho de 
aperfeiçoamento. Para Lück (2000, p. 
12), todo o movimento econômico, social 
e tecnológico que ocorreu na virada do 
milênio alterou, ou, pelo menos, influ-
enciou o sentido e a concepção da 
educação, da escola e da relação entre 
a escola e a sociedade, e isso exigiu um 
esforço especial de gestão escolar. Para 
o autor, o gestor tem de articular talento, 
competência e energia humana – tanto 
sua quanto dos seus colaboradores -, 
para conseguir fazer o gerenciamento 
adequado de recursos e processos.

A gestão escolar deve, portanto, ser 
embasada em um projeto adminis-
trativo-pedagógico que permita ao 
professor utilizar os pressupostos no 
seu planejamento de ensino e incorporar 
à sua prática docente cotidiana todo o 
conjunto de conhecimentos, habilidades 
e competências que ele absorve em seu 
processo de aprimoramento profissional. 
Pois, caso o professor seja podado 
pela gestão no momento de aplicar na 
prática aquilo que ele está aprendendo 
e desenvolvendo na sua formação 
contínua, poderá perder o interesse pelo 
desenvolvimento contínuo do seu perfil 
profissional.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conhecimento se propaga e se socializa 
em uma velocidade sem precedentes 
históricos. Ao mesmo tempo em que o 
conhecimento é um ativo, supervalori-
zado em nossa sociedade, ele também 
se sociabiliza na sua aquisição, ou 
seja, o mercado exige alto nível de 
conhecimento ao mesmo tempo em 
que o disponibiliza, fazendo com que 
o aluno se sinta perdido entre tantas 
ferramentas de acesso à informação e, 
consequentemente, de construção de 

agregadora e motivadora de pessoas no 
ambiente organizacional. Para o autor, 
o gestor deve buscar parceria e compro-
misso dos colaboradores, ter foco nas 
pessoas e buscar a contribuição dos 
funcionários.

O gestor escolar administra a escola 
e conduz o seu projeto pedagógico, 
cabendo-lhe, portanto, estabelecer 
políticas dentro do planejamento escolar 
que possam facilitar e motivar o processo 
de formação e adaptação do professor 
ao novo perfil que lhe é demandado. 
Para Kuenzer e Caldas (2009, p. 45), 
as cobranças e o excessivo trabalho 
externo, sem o necessário suporte ao 
trabalho docente, - entende-se aqui o 
apoio da gestão - são denunciados por 
todos os professores nas diferentes 
escolas. Percebe-se, entretanto, que tal 
situação tende a ser potencializada em 
determinadas condições que envolvem 
a organização interna da escola, bem 
como as condições específicas do 
trabalho dos professores. Nesta situação 
a responsabilidade de atuação do gestor 
é muito grande para que o professor 
tenha um ambiente de trabalho saudável 
e qualidade de vida no trabalho para 
poder exercer as suas funções.

A função de administração escolar migra 
para a gestão conforme a exposição 
de Lück (2000, p. 30), segundo o qual 
na gestão foca na liderança e articu-
lação, com a compreensão de que a 
mudança de processos educacionais 
envolve mudanças nas relações sociais 
praticadas na escola e nos sistemas 
de ensino. Chiavenato (2004, p. 47) 
argumenta que está entre as funções 
do gestor, a administração da trans-
formação e da mudança. Ao gerir a 
escola, este profissional deve assegurar 
que todos os seus colaboradores tenham 
capacidade de mudar, criar e inovar. No 
exercício das suas atividades, segundo o 
autor, o gestor deve ouvir e responder 
aos funcionários; provê-los com os 
recursos necessários para o exercício 
do seu trabalho; assegurar a capacidade 
de mudança e identificar e solucionar 
problemas.

Entende-se que, para prover os profes-
sores com os recursos necessários para 
o exercício do seu trabalho em sala de 
aula, o gestor educacional deve atuar 
como um articulador e mobilizador  
social, um incentivador do trabalho  em 
equipe, (BRZEZINSKI, 2001, p. 75). 
A necessidade do trabalho em equipe 
mediante o qual os professores  formulam 
o projeto  pedagógico-curricular,  criam 

amplo, mais próximo do real significado 
do termo „ educação‟ e não somente 
„ensino‟. Fidalgo e Fidalgo (2009, p. 
99) compartilham da visão de Severino 
ao afirmarem que, na atualidade, o 
professor considerado competente, não 
pode ficar restrito ao que supostamente 
poderia ser comprovado por certificados 
ou convenções, uma vez que é exigido 
desse profissional um aprimoramento 
e atualização constantes em relação a 
aspectos intrínsecos as suas disciplinas 
de atuação e também a outros extrínsecos 
a elas, tais como as novas tecnologias 
que se convertem em linguagem digital.

2.3. A RELAÇÃO ENTRE A AÇÃO 
DO GESTOR E A ATUAÇÃO DO 
DOCENTE

O conceito de gestão se difere do conceito 
de administração. Administrar é, nas 
escolas clássicas, planejar, organizar, 
comandar, controlar e coordenar. 
A gestão inclui todas essas funções 
da administração, porém expressa 
uma visão mais focada nas necessi-
dades organizacionais, sobretudo, as 
que surgiram com o advento do novo 
milênio.

Severino (2002, p. 142) afirma que “a 
formação do profissional de educação 
não diz respeito somente à formação de 
professores”, mas a toda a comunidade 
escolar que, mesmo de forma indireta, 
interfere e tem responsabilidade sobre 
os resultados alcançados pelo professor 
em sala de aula. Cabe aqui salientar, 
principalmente, o papel do gestor. Pois 
este profissional, de acordo com a linha 
de trabalho que segue na gestão escolar, 
acaba moldando as características da 
escola, o que faz com que o bom desem-
penho do gestor seja uma condição 
necessária para a formação contínua do 
professor no contexto atual, embora se 
esbarre, neste processo, na burocracia 
do sistema de ensino.

A gestão envolve pessoas para o alcance 
de objetivos, quando este conceito 
é levado para uma organização que 
é instituição de ensino, o professor é 
o colaborador mais importante com a 
qual o gestor deve trabalhar para obter 
os objetivos traçados no planejamento 
escolar. De acordo com Chiavenato 
(2004, p. 45-47), as mudanças sociais, 
tecnológicas e econômicas advindas no 
século XXI também tem impacto para 
os profissionais que atuam na área de 
gestão, que devem ter uma postura 
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novos conhecimentos. Cabe ao professor 
orientá-lo, sendo que, para isso, precisa 
se preparar e adequar o seu perfil às 
necessidades dos novos tempos, o que 
não será viável, sem o apoio, de forma 
compartilhada, da gestão escolar.

Percebe-se, contudo, que a escola 
não tem conseguido acompanhar o 
ritmo, nem a dinâmica de mudança da 
sociedade, incorrendo no risco de criar 
uma dicotomia entre a escola e o mundo 
real, fazendo com que o educando 
desperte para uma perigosa consciência 
de que a escola não atende à urgência 
de preparação para atuar, com sucesso, 
em uma sociedade pós-moderna, que 
se pauta na interação entre a gestão do 
conhecimento e as mais diversas tecno-
logias multimídia.

O aluno, por sua vez, pode, por vários 
meios, adquirir informações necessárias 
para o seu próprio desenvolvimento e 
seu próprio aperfeiçoamento, porém sem 
o auxílio do professor-orientador, e de 
forma competente, nada acontece. Para 
tanto, professor e gestor precisam trilhar 
juntos um caminho de aperfeiçoamento 
profissional que proporcionará à escola 
uma nova configuração, mais partici-
pativa e aberta à construção do conhe-
cimento por intermédio das redes de 
interação. Contudo, esta escola exige 
um novo perfil de professor, e, o papel 
do gestor, será sempre o de motivar e 
oferecer o suporte necessário para que 
o professor possa ajustar o seu perfil à 
nova escola que se apresenta em sua 
trajetória profissional, para que esta 
escola possa, além de atender às suas 
expectativas, atender também as necessi-
dades demandadas pela sociedade atual.
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[Resumo] A participação da comunidade 
escolar ocupa a centralidade das 
discussões, nas diversas esferas 
acadêmicas e institucionais. Assim, a 
relação gestão democrática-participa-
ção e suas implicações na mobilização 
da comunidade é tema principal desse 
estudo que teve, como objeto, a eleição de 
diretores, em 2007 e 2009, na rede pública 
de ensino do Distrito Federal. Por meio 
dos dados analisados, observou-se que 
o processo de democratização da escola 
não se reduz à escolha do diretor. Os 
resultados revelam uma situação crítica 
no contexto da gestão compartilhada e 
sugerem estudos detalhados acerca das 
razões pelas quais a comunidade escolar 
não participa.

[Palavras Chaves] Gestão Escolar; 
Política de Gestão no Distrito Federal; 
Participação; Eleição de Diretores.

1. INTRODUÇÃO

Uma ciência do passado produz 
uma escola morta, dissociada da 
realidade, do mundo e da vida. Uma 
educação sem vida produz seres 
incompetentes, incapazes de pensar, 
construir e reconstruir conhecimento. 
Uma escola morta, voltada para 
uma educação do passado, produz 
indivíduos incapazes de se autoconh 
ecerem, como fonte criadora e gestora 
de sua própria vida, como autores 
de sua própria história (MORAES, 
1996).

Por que as coisas não mudam na área 
educacional? A busca de respostas 
a questões como esta tem instigado 
reflexões acerca do papel primordial da 
gestão na área educacional, destacando, 
sobretudo, a gestão democrática, como 
elemento propulsor das ações eficazes.

Conceber gestão democrática como 
um espaço que permite ao estudante 
refletir sobre o seu papel na sociedade 
e, ao cidadão, exercer de forma plena 
seus direitos políticos é a ótica vigente 
na sociedade contemporânea. O 
movimento de contestação ao Regime 
Militar (1964-1984), por meio de 
ampla mobilização da população, 
impeliu mudanças capazes de gerar um 
novo ordenamento jurídico nacional 
sustentado em bases mais democráticas. 
O ideal no imaginário social almejava, 
antes de tudo, a construção de uma 
sociedade mais justa e solidária para 
todos.

Perspectivas contemporâneas impõem 
aos diversos segmentos sociais, 
políticos e econômicos, a adoção de uma 
postura assertiva e de enfrentamento 
desses novos desafios. Dentre os 
segmentos envolvidos, remete-se à 
própria instituição de ensino que se 
destaca como um dos mais importantes 
nesse processo de ressignificação de 
concepções, as quais a sociedade é 
desafiada a se engajar. Por tudo isso, a 
escola é vislumbrada como o espaço, 
por excelência, de onde devem emergir 
as discussões acerca das formas de se 
conduzir a educação, além de receber o 
encargo de recriar sua própria estrutura 
organizacional. A década de 80 se 
constitui, no entanto, no marco inicial 
do progresso para a promoção dos 
significativos e necessários avanços no 
que diz respeito à democratização na 
gestão escolar.

Nessa perspectiva, questões que 
envolvem a gestão democrática, seu 
ordenamento legal e sua inserção nos 
sistemas públicos de ensino brasileiro, 
vêm provocando amplas discussões e 
debates acerca do tema, o que suscita 
à necessidade de se compreender as 
diversas concepções que vêm sendo 
aplicadas ao contexto escolar, desde 
1996. Como aliada em potencial, no 
sentido de formalizar e dar consistência 
ao debate está a própria legislação 
educacional brasileira. A começar pela 
Carta Magna, em seu Art. 206, Inciso 
VI, seguida das Constituições Estaduais 
e Leis Orgânicas Municipais, corrobo-
radas pela LDB de 1996, que, juntas, 
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instituem a participação da comunidade 
no processo de gestão, consolidando, 
assim, em preceitos legais, o clamor dos 
educadores.

Nesse espírito de abertura ao novo, 
a escola é instigada a incorporar a 
prática da descentralização, a qual 
se estabelece como pilar da gestão 
democrática, trazendo como princípios, 
o exercício pleno da autonomia e da 
responsabilidade partilhada, além da 
relação de cooperação entre diferentes 
níveis administrativos (União, estados e 
municípios) e entre diferentes segmentos 
inseridos na escola. No entanto, para 
que os princípios democráticos sejam 
de fato consolidados numa práxis trans-
formadora e exercidos em toda a sua 
extensão, a participação passa a ser 
palavra de ordem.

O desafio está posto, sobretudo, se 
participação for concebida à luz do 
pensamento de Nunes (1999) que 
a destaca como um diferencial na 
oferta de um ensino de qualidade. 
De acordo com o autor, os maiores 
problemas enfrentados pela escola não 
corroboram o discurso recorrente de 
que se concentram na quantidade de 
recursos recebidos do Estado, e, sim, na 
participação da comunidade.

Evidências contundentes do distancia-
mento da comunidade num processo 
do qual a participação ativa é condição 
sine qua non para a própria existência, 
suscitam um conjunto de indagações, 
que se elegem como aporte da 
discussão nesta pesquisa. Dessa reflexão 
emergem as seguintes questões: (1) 
os resultados da análise do processo 
eletivo de diretores da rede pública de 
ensino no Distrito Federal, confirmam a 
percepção e o discurso vigente de que a 
participação da comunidade na Gestão 
Compartilhada não acontece? (2) ao 
se pensar a participação no contexto 
da atual política de gestão no Distrito 
Federal, quais percepções emergem 
dos expressivos índices de ausência 
dos pais e profissionais da educação, no 
momento de partilhar a decisão sobre 
o corpo gestor da escola? (3) houve 
avanços no processo de conscientização 
da comunidade escolar para a partici-
pação, no período analisado?

À luz do pensamento de estudiosos 
que discutem a questão pretende-se, 
portanto, refletir acerca dos índices 
expressivamente baixos de partici-
pação da comunidade nos processos 
até então estabelecidos, tomando por 

base a expressão do voto na eleição de 
seus dirigentes. Para tanto, foi adotada 
a pesquisa bibliográfica tendo, como 
percurso procedimental, a análise do 
pensamento de pesquisadores que 
consagraram suas contribuições a este 
campo temático. No que concerne ao 
instrumento utilizado optou-se pela 
análise quantitativa dos dados do 
processo de seleção de diretores na 
rede pública do Distrito Federal, no 
período de 2007-2009. Os resultados 
encontrados deram origem ao artigo 
em pauta, enriquecido, contudo, das 
percepções advindas das experiências 
vividas pelos seus autores, do lugar onde 
se encontram.

2. GESTÃO DEMOCRÁTICA E 
PARTICIPAÇÃO NO DISTRITO 
FEDERAL

2.1. SOBRE O CONCEITO DE 
PARTICIPAÇÃO

Ao participar, acredita-se que o cidadão 
desenvolve seu potencial social de 
forma plena. Assim sendo, cabe refletir 
sobre as razões pelas quais esta ação 
não flui naturalmente de um processo 
de gestão democrática. Tal percepção, 
aliada aos baixos índices que denunci-
aram a flagrante ausência da comuni-
dade, fato que se perpetua por décadas, 
tem preocupado, de forma acentuada, as 
esferas onde se discutem e se aspiram à 
polinização dos princípios democráticos.

Há uma visão progressista que concebe 
o ato de participar como uma estratégia 
de empoderamento da sociedade, na 
medida em que favorece a construção 
coletiva de uma consciência crítica, 
responsável pela mudança de mentali-
dade. Outra vertente, por sua vez, 
assegura que participar é garantia de 
controle das autoridades pelo povo. Silva 
(2006) explica a questão remetendo às 
ações de fiscalização que emergem do 
envolvimento crítico da população nas 
questões que dizem respeito à melhoria 
dos serviços públicos prestados pelo 
Estado. Dessa forma, o que justifi-
caria o distanciamento da sociedade 
diante desse extraordinário exercício de 
tomada de posse da sua autonomia? Por 
que não ocorre na amplitude em que se 
espera ocorrer?

Iniciando por incursões no que diz 
respeito aos aspectos conceituais, 
Motta (1994, apud Silva, 2006, p. 
200), define participação como “todas 

as formas e meios pelos quais os 
membros de uma organização, como 
indivíduo ou coletividade, podem 
influenciar os destinos dessa organi-
zação”. Assim, participar se torna um 
verbo a ser conjugado em todas as 
esferas dos processos de decisão em 
nível de gestão, mais especificamente, 
no contexto das demandas decorrentes 
do processo educativo.

Na dimensão política, Bobbio (1992) 
chama a atenção para três níveis de 
participação: (1) enquanto presença, 
associada a comportamentos tipica-
mente passivos, como, por exemplo, 
a participação em reuniões; (2) como 
termo designado de ativação, neste 
caso, vinculada a atividades volun-
tárias realizadas dentro ou fora de uma 
organização política; (3) e, por fim, a 
participação na acepção política, ou 
seja, mais diretamente relacionada ao 
envolvimento do sujeito na escolha dos 
seus representantes ou candidatando-se, 
ele próprio, a um cargo governamental.

Nesse contexto, Dalberio (2002) 
apresenta uma visão peculiar, ao 
associar o termo participação a uma 
ação voluntária, sobretudo, se envolver 
o segmento família na gestão escolar, 
lugar de onde os apelos por parte da 
equipe gestora são reiteradamente mais 
contundentes. Participar, neste caso, 
poderia contribuir para uma reação utili-
tarista do Estado, contribuindo para sua 
inércia e comodismo frente à respon-
sabilidade no suprimento das necessi-
dades básicas da escola.

Todavia, cumpre ressaltar que a 
existência de uma cultura autoritária 
no Brasil é fato incontroverso, afirmativa 
que corrobora a visão recorrente de que 
há barreiras expressivas que dificultam 
a pais e educadores sentirem-se e 
trabalharem do mesmo lado. Ao mesmo 
tempo em que a escola conclama a 
participação da família, quando estas 
respondem positivamente ao apelo e 
ali comparecerem, os gestores, muitas 
vezes, as submetem a uma escuta 
passiva, restringindo a pauta ao arrola-
mento de uma extensa lista de cobranças 
sobre providências relativas à conduta 
indesejável dos filhos. A co nsequência, 
seguramente, será a aflição diante de 
um clima desfavorável ao desejo de 
comparecer às próximas reuniões.

O clima que emerge, expõe aspectos 
imbricados em diferentes concepções 
de gestão. Um deles, difundido por 
Lück (2000), distingue conceitos de 
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gestão democrática e de escola, quando 
situa o primeiro no construto dos 
valores filosóficos, e o segundo, dos 
valores humanos, uma vez que a escola 
está imbricada no contexto das relações 
interpessoais e da solução de problemas. 
Nessa perspectiva, Mendonça (2000) 
faz referência à “guerra entre 
segmentos” para expor o sentimento de 
posse que ainda predomina nos corre-
dores da escola. Segundo o autor, os 
segmentos internos da escola, sobretudo 
o dos gestores, ainda usurpam os foros 
de participação apresentando a escola 
pública, para seus próprios usuários, 
como propriedade do governo ou de 
quem nela atua. Alegando competência 
pedagógica, comportamentos de 
dominação se perpetuam entre o corpo 
docente, e, o diretor, se coloca no papel 
de guardião dessa concepção, atalhando 
interferências de servidores e de pais. 
Demo (1994), por sua vez, se pronuncia 
sabiamente, ao afirmar que partici-
pação não existe como uma dádiva ou 
como espaço preexistente, mas somente 
na medida de sua própria conquista.

Neste sentido, falar de participação 
é conceber a escola como locus por 
excelência da ação coletiva e, a 
concepção que emerge de cada sujeito 
que habita esse espaço, é que definirá o 
seu modo peculiar de participar. Assim 
sendo, torna-se imperativo discernir 
entre o estilo próprio de participar e o 
estilo propagado pelo Estado, o que, no 
caso, apoia pressupostos apresentados 
nesse artigo, um deles, a desarticulação 
conceitual entre os termos democracia e 
participação, que ora se opõem, ora se 
imbricam no mesmo campo conceitual.

2.2. CARGOS DE DIRIGENTE 
ESCOLAR NO DISTRITO 
FEDERAL: ALTERNÂNCIA DE 
MODELOS EM SUA OCUPAÇÃO

No Distrito Federal, no tocante ao 
preenchimento dos cargos de diretor 
e vice-diretor de escola, os avanços 
e retrocessos se sucederam de forma 
curiosamente a lternada, ao longo do 
processo histórico, e sugerem um 
prognóstico de superação, ainda que 
gradativa, da autoritária forma de 
indicação. Para Torres e Garske (2000), 
identificar avanços já reflete o princípio 
de um processo justo de mudança nas 
estruturas burocráticas e autoritárias, 
ainda que a própria escola não se dê 
conta dos benefícios que decorrem 

desta possibilidade. No que se refere 
aos retrocessos, é conveniente a análise 
desses dois autores ao atribuí-los à 
ausência de uma cultura que incorpore a 
democracia enquanto princípio e valor. 
Embora a eleição direta para diretores 
não deva ser caracterizada como um 
fim em si mesmo, a percepção corrente 
é a de que ainda se constitui em um 
instrumento democratizante de grande 
relevância.

Em face das considerações tecidas, há 
que se compreender que os critérios 
que determinam a eficácia do processo 
eletivo abrangem a corporeidade da 
competência em sua dimensão técnica 
e política, uma vez que deve assumir 
este encargo educativo em toda a 
sua extensão, cumprindo a atribuição 
de, além de ensinar, ensinar bem e a 
todos. Nessa direção, Torres e Siqueira 
(1997, apud TORRES e GARSKE, 
2000), recomendam que um candidato 
a dirigente escolar deva, antes de tudo, 
apresentar „vocação democrática‟ como 
condição essencial.

No Distrito Federal o marco de luta 
dos professores, estudantes e até das 
próprias famílias em prol da partici-
pação na gestão escolar, teve início 
em novembro de 1985, época em que 
ocorreu a primeira eleição de dirigentes 
escolares da rede pública de ensino. Na 
utopia educacional, este pleito repre-
sentava a concretização de um grande 
sonho democrático, pois se almejava um 
modelo no qual os gestores escolares 
prestassem conta de sua ação à comuni-
dade escolar e não aos seus dirigentes 
políticos. Cinco anos depois, em 1990, 
teve início o primeiro movimento de 
retrocesso dessa conquista, quando o 
então eleito governador do Distrito 
Federal rompeu com o processo de 
democratização em andamento, como 
uma das suas primeiras ações gover-
namentais, reintroduzindo a prática do 
preenchimento dos cargos de direção 
escolar mediante a indicação direta pelo 
governador.

A esperança se renova em 1995, com o 
resgate do processo de empoderamento 
da comunidade escolar. O novo governo 
eleito institui eleições diretas para a 
direção das escolas públicas e seus 
respectivos colegiados. Ironicamente, 
em 1999, a prática é novamente 
abandonada com a (re) ascensão do 
governante instituído em 1990.

Entretanto, não obstante os inúmeros 
avanços e recuos, a defesa da gestão 

democrática no ensino público se 
mantém firme como bandeira da classe 
docente no Distrito Federal. Revelando 
uma postura de resistência histórica, 
esses profissionais seguem criando 
condições favoráveis à superação 
gradativa do regime de preenchimento 
dos cargos de direção escolar mediante 
nomeação. O quadro volta a se modificar 
em cinco de dezembro de 2002, quando 
a Lei 3.086 institui a eleição para 
diretores de escola, contudo, os candi-
datos são indicados a partir de lista 
tríplice encaminhada pela Secretaria 
de Estado de Educação, ao governador. 
Este fato, ainda que não contemplasse 
de forma plena a aspiração da comuni-
dade, configurou-se em um avanço, 
uma vez que, no processo anterior, a 
nomeação dos dirigentes escolares se 
dava por escolha do governador.

Finalmente, em 2007, o governo do 
Distrito Federal inova na política de 
gestão escolar, e, alegando avançar para 
além da eleição de diretores, implanta 
a Gestão Compartilhada. Enquanto 
política pública institui-se como uma 
medida arrojada, na perspectiva da 
criação de mecanismos que possam 
consolidar a participação ativa da 
comunidade, como condição prepon-
derante para a melhoria da qualidade 
do ensino ofertado pela escola. 
Regulamentada pela Lei 4.036, de 25 de 
outubro de 2007, se elege como a mais 
nova política de gestão implantada nas 
instituições educacionais que int egram 
a rede pública de ensino.

Cabe ressaltar que, embora a bandeira 
de luta dos trabalhadores em Educação 
se organizasse em torno do processo 
eletivo de seus dirigentes, Mendonça 
(2000) sugere a eleição como um dos 
mecanismos que favorecem a implan-
tação efetiva da ge stão democrática, 
mas não o único. Assim sendo, acres-
centa os colegiados, a descentralização 
e a autonomia como alternativas igual-
mente relevantes. O impacto positivo 
da Gestão Compartilhada se dá na 
intenção de não restringir a concepção 
de democracia escolar à eleição de 
dirigentes. Para tanto, incorpora 
elementos que outorgam autonomia 
às instituições educacionais na gestão 
pedagógica, financeira e administrat iva.

De acordo com a legislação que a institui, 
a gestão compartilhada estabelece como 
objetivos: (1) implementar e executar 
as políticas públicas de educação 
assegurando a qualidade, a equidade 
e a responsabilidade social da parte 
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avançado de consolidação dos 
mecanismos de participação, percepção 
que sinaliza a gestão compartilhada 
como uma política que não se 
estabeleceu. Os dados analisados 
retratam um paradoxo: de um lado, um 
modelo que supostamente contempla 
os princípios democráticos em toda a 
sua extensão; de outro, esse modelo não 
legitima minimamente os critérios que 
delimitam esses princípios, a começar 
pela flagrante ausência de participação. 
Ora, um modelo democrático que 
prevê, mas não evidencia seu mais forte 
indicador, a que serve? A dimensão de 
fatores que circundam essa questão 
ultrapassa os limites da proposta deste 
artigo, o que justifica a delimitação 
do foco da investigação na relação 
„votantes versus votos‟.

3. ANÁLISE DOS DADOS

O fato relevante para a presente discussão 
consiste em notar o grau de participação 
da comunidade escolar face ao discurso 
recorrente de que esta não acontece no 
curso da história de luta pela democracia 
escolar. Para tanto, a fim de responder 
às questões que ancoram a pesquisa 
em pauta, definiu-se uma amostra de 
vinte e duas escolas distribuídas por 
diferentes Regiões Administrativas do 
Distrito Federal. Dentre as 534 escolas 
urbanas que compõem a rede pública de 
ensino, foram escolhidas doze em 2007 
e dez em 2009. No que tange ao critério 
de escolha, faz-se necessário clarificar 
que as escolas, cujos dados são anali-
sados, foram aquelas que realizaram 
plenamente as etapas do processo de 
seleção para diretores, previstas na 
Gestão Compartilhada, nos anos de 
2007 e 2009.

A Tabela 1 apresenta o quantitativo geral 
que constitui a rede escolar pública do 
Distrito Federal a qual conta, atual-
mente, com 622 escolas, sendo 534 
urbanas e 88 rurais. O número de alunos 
e turmas está distribuído, conforme 
apresentado no quadro mencionado.

A Tabela 2, ano de 2007, detalha as 
informações sobre o processo eleitoral 
ocorrido nas doze escolas escolhidas 
como amostra. A coluna que registra o 

que tem por escopo, firmar o empenho 
do gestor de forma institucional e 
consistente, perante a comunidade que 
o elege. O termo pontua as metas de 
gestão, identificando as obrigações 
assumidas pela SEE/DF e pela equipe 
eleita. Convém ressaltar que, embora 
estabeleçam parâmetros mínimos, as 
metas são ajustadas à realidade de cada 
instituição de ensino tomando por base 
as suas necessidades espec íficas.

Neste sentido, o compromisso celebrado 
entre as partes decreta a elevação do 
índice de desempenho individual da 
Instituição Educacional, referendado 
pela média do IDEB2, a redução em 20% 
no percentual dos alunos defasados em 
idade/série, mediante a adoção de estra-
tégias de intervenção, desenvolvidas 
em parceria com a comunidade escolar, 
o aumento do índice de aprovação em 
20%, o atendimento educacional aos 
alunos com necessidades educacionais 
especiais, o acesso e permanência do 
aluno com necessidades educacio-
nais especiais, preferencialmente, em 
classes comuns e, por fim, a redução da 
evasão escolar em 20% ao ano.

Cabe reiterar que um dos grandes 
desafios da Gestão Compartilhada, 
cerne da discussão neste artigo, consiste 
no fomento à participação da comuni-
dade escolar nos processos de decisão 
das instituições de ensino. A eficácia 
desse processo depende em grande parte 
do primeiro movimento da comunidade 
nessa direção, qual seja o de part icipar 
da escolha dos seus dirigentes, como 
um aceno de credibilidade e legiti-
mação de sua força. No contexto da 
gestão compartilhada, a participação 
na escola suscita a construção de um 
novo olhar na ressignificação de suas 
concepções acerca do aprender a ser 
democrática e do aprender a conviver 
com a comunidade. Batista e Codo 
(1999), expressam essa visão, quando 
comparam a educação a uma obra de 
solista, onde o protagonista ou assume 
a orquestra ou o ato não ocorre, 
advertindo seus atores a compreender 
que os mecanismos de ação jamais 
operam de forma automática, sem 
demandar participação.

Nota-se que, nesse quesito, a SEE/
DF ainda não demonstra um processo 

de todos os envolvidos; (2) assegurar 
a transparência dos mecanismos 
administrativos, financeiros e 
pedagógicos; (3) otimizar os esforços da 
coletividade para a garantia da eficiência, 
eficácia e relevância da proposta 
pedagógica; (4) garantir a autonomia 
das instituições educacionais no que 
lhes couber pela legislação vigente, 
na gestão pedagógica, administrativa e 
financeira por meio do Conselho Escolar 
de caráter deliberativo; (5) assegurar 
o processo de avaliação institucional 
mediante mecanismos internos e 
externos, a transparência de resultados 
e a prestação de contas à comunidade; 
e, por fim, (6) assegurar mecanismos 
de suporte para a utilização, com 
eficiência, dos recursos descentralizados 
diret amente às instituições educacionais 
(LEI 4.036/2007).

2.3. A PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE NO CONTEXTO 
DA GESTÃO COMPARTILHADA

O primeiro processo seletivo de 
diretores e vice-diretores no âmbito da 
Gestão Compartilhada ocorreu no mês 
de outubro de 2007. Nesse contexto, 
a seleção é definida em três etapas: 
avaliação do conhecimento sobre gestão 
escolar e análise de títulos, elaboração 
e apresentação do plano de trabalho e 
voto da comunidade escolar. Os candi-
datos aprovados na primeira etapa são 
submetidos a um processo de formação, 
com duração de vinte horas, que tem 
por finalidade subsidiar a preparação 
dos planos de trabalho. O curso é 
oferecido pela EAPE1, e, os planos de 
trabalho, depois de elaborados à luz de 
alguns conceitos básicos de gestão, são 
apresentados à comunidade escolar em 
uma audiência pública convocada pelo 
Conselho Escolar. Vencido o processo 
de avaliação da competência técnica, o 
candidato é submetido à escolha pela 
comunidade escolar, via voto direto, 
permanecendo no cargo, se eleito, pelo 
período de dois anos.

Além dos objetivos instituídos na legis-
lação, o projeto trouxe uma inovação 
frente às obrigações assumidas pelos 
novos gestores. Antecede à posse, a 
assinatura de um Termo de Compromisso 

1 - EAPE Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação que compõe a estrutura de gestão pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
2 - Indice de Desenvolvimento da Educação Básica
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dos pais dos alunos, essa parcela do 
eleitorado não arcaria com o ônus 
do deslocamento para a escola, a 
fim de depositar seu voto nas urnas, 
investindo tempo e custo para o trans-
porte. Por outro lado, a condição de 
interagir cotidianamente com o diretor 
e vice-diretor eleitos, futuros superiores 
hierárquicos, de certa forma, deveria 
obrigá-los a um esforço adicional de 
envolvimento no pleito, o que refle-
tiria em um índice exponencialmente 
superior de participação por parte desse 
segmento. No caso de grande parte das 
escolas, aparentemente esse fenômeno 
não ocorreu. Em contraposição, vale 
a ênfase dada ao caso da escola de 
Ensino Fundamental/Anos Finais/Guará 
em que a diferença expressiva (6,6% 
para 94,5%) leva a presumir que, 
hipoteticamente, somente os profissio-
nais da escola demonstraram interesse 
em eleger a equipe que concorreu ao 
pleito, em que pese a compreensão de 
que a coleta de dados desta pesquisa 
não previu dispor de evidências 
objetivas para corroborar ou objetar tais 
percepções.

Ainda na Tabela 2, um episódio 
retrata uma situação estatisticamente 
improvável. O número de votos em 
uma escola de ensino fundamental do 
Plano Piloto e em outra de Taguatinga 
foi inferior ao número total de servi-
dores da escola, o que denota um baixo 
poder de mobilização, tanto entre pais, 
quanto entre os próprios servidores. 
Por outro lado, entre as escolas que 
apresentaram maior taxa de partici-
pação, infere-se que este elevado 
percentual sofreu a influência dos 
votos advindos dos profissionais desta 
escola, com destaque para uma escola 
de Ensino Fundamental/Anos Finais do 
Guará, que, em 2007, alcançou a marca 
dos 94,7%. Lamentavelmente, em 
2009, este fenômeno não foi observado 
na amostra coletada, uma vez que os 

um fato relevante na coluna B/C da 
Tabela 2, cujos índices, supostamente, 
flagram a esmagadora ausência dos 
pais/comunidade, se considerar que 
na relação “votos válidos/nº de 
profissionais” os percentuais se elevam 
em dimensão exponencial.

No que diz respeito aos dados que 
instigam a um julgamento positivo 
acerca da escola que supostamente 
mobiliza maior participação, detecta-se 
como índices mais expressivos, o caso 
de uma escola de educação infantil do 
Plano Piloto, a qual alcançou a faixa 
de 36,4%. Obviamente este recorte 
pressupõe um resultado previsível, 
uma vez que ocorre entre potenciais 
eleitores, cuja faixa etária dos filhos 
favorece, habitualmente, maior proximi-
dade da escola.

Em contrapartida, vale destaque às 
escolas de regiões consideradas de 
situação socioeconômica diversificada, 
as quais, supostamente apresentariam 
índices condizentes com esta 
característica, como é o caso do Guará 
e Ceilândia, e que ainda trazem o 
diferencial de ofertar a modalidade 
que estimula a proximidade dos pais, 
séries inic iais do ensino fundamental. 
Ainda assim, apresentaram índices 
quase idênticos, 15,7% e 15,5%, 
respectivamente. Nas escolas do ensino 
médio, contrapondo a expectativa, a 
participação não se elevou acima da 
média, conforme esperado, considerando 
que ne stas instituições existe um 
número considerável de alunos com 
16 anos ou mais, consequentemente, 
habilitados a votar.

Outro aspecto relevante a ser observado 
situa-se nos índices relativos à partici-
pação dos segmentos internos da escola. 
Neste caso, presume-se que deveriam 
estar particularmente interessados nos 
resultados da eleição. Diferentemente 

nº de alunos, expressa o quantitativo de 
votantes que compõe o segmento de 
pais ou respons áveis. Na subsequente, 
identificada como “eleitores”, está 
representado o total da soma do número 
de profissionais em exercício na escola 
mais o número de alunos, aqui consi-
derado como eleitores do segmento pais/
responsáveis. Vale destacar que, juntos, 
estes constituem o corpus do eleitorado 
da escola. As duas últimas colunas, 
C/A e B/C, por sua vez, revelam o 
percentual de participação. Neste caso, 
separa a relação “votos válidos/total 
de eleitores”, e “votos válidos/nº de 
profissionais”, respect ivamente, a fim 
de sinalizar, de forma distinta, o índice 
de participação da comunidade escolar 
geral (pais e profissionais) e o índice de 
participação dos profissionais que atuam 
na escola.

Quanto à Tabela 3, os dados detalham a 
amostra das dez escolas que concluíram 
as etapas no processo eletivo, no ano de 
2009. Os dados constantes das colunas 
são os mesmos do quadro anterior, 
porém alusivos ao ano de 2009.

Iniciando a análise pelo ano de 2007 
constatou-se que, das 462 escolas que 
participaram do processo, somente 
106 realizaram a eleição. As demais 
concluíram o processo sem votação 
direta, por não haver mais de um 
candidato ao cargo. Em contrapartida, 
em 2009, participaram 144 escolas.

Com respeito aos dados da Tabela 
2 observa-se que os índices de 
participação referentes a 2007, foram 
muito baixos, com uma média de 13% 
do total da comunidade escolar. Não se 
observa, contudo, nenhuma situação 
peculiar que instigue uma relação 
significativa entre taxa de participação 
/ região administrativa / modalidade de 
ensino da escola. No entanto, nota-se 

Tabela 1: Dados preliminares do Censo Escolar 2009

Fonte: Diretoria do Censo Escolar da SEE/DF

MODALIDADES ALUNOS TURMAS

EDUCAÇÃO INFANTIL 34.427 1.445

ENSINO FUNDAMENTAL 8 ANOS 1ª A 4ª 82.807 3.020

ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES 137.820 3.966

ENSINO FUNDAMENTAL 9 ANOS (ANOS INICIAIS) 92.353 3.608

ENSINO MÉDIO 75.698 1.983

EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.357 874

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 88.235 2.224

TOTAL GERAL DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DF 520.244 17.120
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que, em 2007, a ocorrência de discrep-
âncias foi notada. De tal perspectiva 
emerge novas que stões: seria prudente 
inferir que tal fenômeno se deve a 
um progresso generalizado, de 2007 
para 2009, nos mecanismos de mobili-
zação da comunidade escolar? É válido 
considerar que esse episódio sinaliza, 
mesmo que timidamente, um prognós-
tico de validação da política de Gestão 
Compartilhada? Em suma, vale explic-
itar que as considerações elencadas 
nesta seção respondem à questão três da 
presente pesquisa.

não obstante nenhum dos dois se aprox-
imasse da média de 50% (metade do 
eleitorado), à exceção de um Jardim de 
Infância no Guará que alcançou 54,9%, 
como maio r índice de participação, em 
2009. Este avanço é revelado no final 
da coluna C/A que abrange o total dos 
índices de eleitores.

Observa-se, ainda, que, curiosamente, 
em 2009, os índices se mantiveram 
estabilizados, numa faixa semelhante 
de dígitos entre todas as escolas, sendo 

índices se conservaram na ordem dos 
20% e 40%, não alcançando sequer a 
média dos 50%.

Comparando os dados das Tabelas 2 
e 3, vale ressaltar que há diferenças 
que sinalizam avanços positivos no 
processo de participação nas eleições 
para diretor e vice-diretor das escolas 
da rede pública do DF. Os dados 
revelam que o número que indica a 
média de participação em 2009 (27%), 
se duplicou em relação a 2007 (13%), 

Tabela 2. Participação da comunidade escolar na votação para escolha de diretor e vicediretor, em 2007.

MODALIDADE DE ENSINO/REGIÃO ADMINIS-
TRATIVA Nº DE ALUNOS ELEITORES (A) Nº DE PROFISSIONAIS (B) VOTOS VÁLIDOS (C )

PARTICIPAÇÃO

C/A B/C

CENTRO DE ED INF./PLANO PILOTO 172 228 56 83 36,4% 67,5%

ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS/GUARÁ 509 558 49 88 15,7% 55,4%

ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS/CEILÂNDIA 2159 2269 110 352 15,5% 31,3%

ENSINO MÉDIO/SANTA MARIA 2069 2200 131 281 12,7% 46,6%

ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS/TAGU-
ATINGA 935 1024 89 125 12,2% 7,1%

ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS FINAIS/SAMAMBAIA 1706 1813 107 221 12,1% 48,4%

ENSINO MÉDIO/SAMAMBAIA 2067 2187 120 259 11,8% 46,3%

ENSINO MÉDIO/CEILÂNDIA 2684 2809 125 324 11,5% 38,6%

MODALIDADE DE ENSINO/REGIÃO ADMINIS-
TRATIVA Nº DE ALUNOS ELEITORES (A) Nº DE PROFISSIONAIS (B) VOTOS VÁLIDOS (C )

PARTICIPAÇÃO

C/A B/C

ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS INIC/FINAIS/ 
TAGUATINGA 1272 1422 150 116 8,1% 0,0%

ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS FINAIS/SANTA 
MARIA 1996 2092 96 152 7,2% 63,2%

ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS FINAIS/GUARÁ 1860 1985 125 132 6,6% 94,7%

ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS FINAIS/LAGO 
NORTE 1311 1413 102 79 5,6% -

MÉDIA PARTICIPAÇÃO     13,0% 71,2%

 

Fonte: Diretoria do Censo Escolar da SEE/DF
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Nessa perspectiva, provocar uma 
reflexão acerca das supostas barreiras 
que inviabilizam a participação da 
comunidade no contexto de gestão 
das unidades de ensino, emerge das 
recomendações dessa pesquisa, como 
uma necessidade preponderante 
para o sucesso da política Gestão 
Compartilhada implantada no DF. Nessa 
perspectiva, sugere-se que a exigência 
de uma postura de abertura e de uma 
relação amistosa entre segmentos 
internos e externos da escola, possa se 
constituir condição principal para que a 
participação se realize de forma plena.

Por fim, compete vislumbrar a Gestão 
Compartilhada como uma experiência 
ímpar que vem se consolidando, 
num crescendo, como uma prática 
democrática na área de gestão 

mais consistentes para comparação, 
devido à própria natureza do problema 
de pesquisa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente à relevância de um conjunto denso 
de questões imbricadas no paradigma 
da relação democracia-participação, 
os resultados encontrados confirmam 
a preocupação enunciada nas questões 
desse artigo, uma vez que alerta para a 
necessidade de se mobilizar esforços 
nessa direção. Respondendo a primeira 
questão, constata-se que é flagrante a 
baixa participação da comunidade nas 
escolas da rede pública de ensino no 
DF, dado inconteste nas escolas selecio-
nadas para análise.

Obviamente que, quando a lupa se 
direciona aos índices de participação 
dos profissionais da escola, as Tabelas 
2 e 3 retratam o flagrante descompasso 
diante das percepções otimistas em 
relação à análise anterior, ao se constatar 
uma suposta queda de 56,3%, em 2007, 
para 30,5%, em 2009. Tal fenômeno 
pode ser atribuído ao aumento da 
participação do segmento de pais ou 
de alunos em idade de votar, uma vez 
que se percebe que os alunos do ensino 
médio, aparentemente, começaram a se 
envolver na ge stão da escola. Em contra-
partida, os dados suscitam à inferência 
de que, diferente da percepção de que 
houve aumento de mobilização, pode 
ter ocorrido uma transposição de part 
icipação de um segmento para outro. O 
quadro pode ocultar alguns aspectos que 
dificultam a evidência de parâmetros 

Tabela 3. Participação da comunidade escolar na votação para escolha de diretor e vicediretores das escolas públicas do DF em 2009.

ESCOLA/NÍVEL/ REGIÃO ADMINIS-
TRATIVA Nº DE ALUNOS ELEITORES (A) Nº DE PROFISSIONAIS (B) VOTOS VÁLIDOS 

(C )

PARTICIPAÇÃO

C/A B/C

JARDIM DE INFÂNCIA/ GUARÁ 120 142 22 78 54,9% 28,2%

ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS INICIAIS/ 
PLANO PILOTO 340 380 40 132 34,7% 30,3%

ENSINO MÉDIO/PLANO PILOTO 1428 1561 133 466 29,8% 28,5%

ENSINO FUND./ ANOS INICIAIS/ 
SOBRADINHO 550 583 53 172 29,5% 30,8%

ENSINO MÉDIO/ RECANTO DAS EMAS 2244 2339 95 572 24,4% 16,6%

ENSINO MÉDIO/ TAGUATINGA 1275 1355 80 317 23,3% 25,2%

ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS/ 
SOBRADINHO 1166 1274 108 246 19,3% 43,9%

ENSINO MÉDIO/ CEILÂNDIA 2932 3056 124 546 17,8% 22,7%

ENSINO FUND/ ANOS INICIAIS/ 
RECANTO DAS EMAS 843 906 63 161 17,7% 39,1%

ENSINO FUND/ ANOS FINAIS/ CEILÂNDIA 784 842 58 148 17,5% 39,2%

MÉDIA PARTICIPAÇÃO     27,0% 30,4%

Fonte: Diretoria do Censo Escolar da SEE/DF
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escolar, se levado em conta a pequena 
elevação dos índices de participação 
ao comparar-se 2007-2009. Depois de 
superar um difícil processo histórico de 
avanços e retrocessos na implantação 
dos princípios da democracia, o 
grande desafio para a escola será 
encontrar mecanismos de superação 
da visível ausência dos segme ntos 
que a constituem, tendo em vista que 
a estrutura de gestão estabelece como 
princípio, a escolha dos dirigentes 
escolares com a participação da 
comunidade escolar.

Diante da escassez de pesquisas sobre 
o tema, especificamente sob a ótica 
apresentada, e não obstante o fato de 
conter algumas limitações, acredita-se 
que os resultados encontrados apontam 
contribuições importantes para a 
sequência de trabalhos existentes, 
disponibilizando informações 
diversificadas, consubstanciadas por um 
novo enfoque. Em que pese os limites 
que se interpõem nessa dimensão da 
gestão, provavelmente fruto da cultura 
autoritária que permeia as relações 
escolares, a eleição para dir igentes no 
âmbito da Gestão Compartilhada se 
constitui medida a ser problematizada 
e amplamente discutida. Quanto às 
premissas e princípios básicos que 
visam à democratização efetiva na área 
educacional, deve-se considerar que a 
participação dos servidores e pais nesse 
processo é fundamental para a melhoria 
da escola, para a const ituição de sua 
identidade e, sobretudo para a validação 
desta política implantada desde 2007.
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[Resumo] Pesquisas sobre as questões re-
lacionadas aos professores tem sido objeto 
constante de governos e organismos 
multilaterais, adquirindo cada vez mais 
destaque no atual processo de globa-
lização. No âmbito da avaliação de 
políticas, especialmente as educacionais, 
a comparação entre países é utilizada 
para demarcar parâmetros de qualidade e 
modelos de eficiência. Este artigo propõe 
apresentar um estudo sobre as políticas 
de formação e desenvolvimento profis-
sional dos professores secundários, com 
a finalidade de identificar as tendências 
em curso. A formação de professores e 
suas condições de trabalho constituem-se 
em processos que envolvem não apenas 
questões educacionais, mas políticas, 
econômicas e sociais. Face às mudanças 
pelas quais vem passando o mundo no 
atual contexto global, a análise das pers-
pectivas e desafios sobre o tema torna-se 
necessária e inadiável. Assim, o objetivo 
deste estudo é identificar as tendências 
atuais e contribuir com a discussão sobre 
as políticas educacionais, realizando um 
estudo sobre as condições de formação 
e de trabalho de professores do ensino 
secundário básico, destacando o Brasil, no 
marco do atual processo de globalização. 
Para identificar as tendências em curso 
no Brasil, decorrentes dessas mudanças e 
sobre a capacidade dos sistemas atraírem, 
formarem, desenvolverem e manterem 
um corpo docente adequado para uma 
educação de qualidade para todos, como 
preconizam todos os organismos multi-
-laterais e governos, serão analisadas 
as condições apresentadas pelos profes-
sores brasileiros, em relação à média 
dos países da OECD. Foi selecionado o 
ensino secundário básico ou inferior para 
esse estudo, considerando que esse se 
configura como etapa final da educação 
obrigatória e tem se constituído no foco 

1. Introdução

A formação de professores e suas 
condições de trabalho constituem-se 
em processos que envolvem não apenas 
questões educacionais, mas políticas, 
econômicas e sociais. Assim, o 
objetivo desse estudo é identificar as 
tendências atuais e contribuir com a 
discussão sobre as políticas educacio-
nais, realizando um estudo sobre as 
condições de formação e de trabalho 
de professores do ensino secundário 
básico1, destacando o Brasil, no marco 
do atual processo de globalização.

Prácticamente en todos los órdenes de 
la vida, desde la mundialización de los 
intercambios económicos regidos por 
la economía de libre mercado hasta la 
política, sobre todo desde la óptica de la 
democracia formal. La interdependencia 
en esta situación es prácticamente total y 
la tendencia a la uniformidad y homoge-
neización prácticamente un hecho. El 
desarrollo tecnológico y los medios de 
comunicación favorecen esta situación. 
No obstante, se entrevén algunas 
consecuencias también relevantes en 
este planteamiento como puede ser el 
deterioro del estado de bienestar, que 
este ámbito económico está propi-
ciando el incremento de las tasas de 
paro, de precariedad en el empleo de 
desprotección social, a la par que las 
desigualdades parecen inevitables 
como consecuencia de la especulación 

TENDÊNCIAS 
INTERNACIONAIS NA 

FORMAÇÃO E NAS 
CONDIÇÕES DO TRABALHO 

DOCENTE

[24]

financiera. A todo ello también puede 
añadirse los flujos y reflujos migrato-
rios y laborales como problemáticas 
que más allá de las implicaciones 
socioeconómicas también revierten 
en el hecho educativo. (TEJADA 
FERNÁNDEZ:2000: 2)

Nessa conjuntura, o professor torna-se 
o foco das propostas de mudança, 
dado o seu papel crucial na execução 
das políticas. Assim, a idéia de mudança 
social, de caráter global, está na base 
da redefinição do papel do professor 
para responder às novas demandas que, 
conseqüentemente, tem implicações 
para sua formação e desenvolvimento 
profissional. (OECD,2005: 3). Mas, 
essas exigências trazem em si uma 
contradição:

Los profesores juegan un papel 
crucial en todo proceso de reforma. 
Sin embargo, no acaban de asumir ese 
protagonismo. Seguramente porque, 
por mucho que se les haya prometido, 
nunca se les ha concedido, realmente, 
“protagonizar” unas reformas que les 
vienen impuestas y que deben afrontar 
con diligencia, muchas veces bajo 
la presión de la patronal (pública o 
privada) y de los usuarios, al mismo 
tiempo, y casi siempre ante la indifer-
encia social por su trabajo (JIMÉNEZ, 
2007: 64).

1 - O ensino secundário básico ou inferior corresponde às séries finais do ensino fundamental no Brasil (BRASIL, 1996).
2 - Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Publicação: Le rôle crucial des enseignants : Attirer, former 
et retenir des enseignants de qualité. Publications de l’OCDE – ISBN: 92-64-01803-4. http://www.oecd.org/edu/teacherpolicy. Em abril de 
2002, o Comitê de Educação da OCDE lançou a atividade principal atrair, desenvolver e reter os professores eficazes. Este é um projeto 
colaborativo para auxiliar os governos conceber e implementar políticas de professores para melhorar o ensino e aprendizagem nas escolas. 
O projeto foi concluído em junho de 2005 com a publicação do relatório de síntese final.
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Essa situação afeta, de modo geral, o 
status da profissão, produzindo de um 
lado certo desânimo nos professores e, 
de outro, uma falta de atratividade para 
os jovens no momento de escolha da 
sua carreira. Na Europa esse fato tem 
sido constatado em diversas pesquisas, 
entre as quais, o estudo publicado pela 
OCDE2 (2005), com a finalidade de 
atrair, desenvolver e reter os profes-
sores eficazes.

Alguns fatos foram constatados, entre 
os quais: falta de professores em 
determinadas áreas, especialmente nas 
áreas de informática e tecnologias 
da informação (49%), matemática 2 
(33%) e tecnologia (33%); a diminuição 
progressiva dos salários (comparação 
1994 e 2002), que reforçam a desvalori-
zação da profissão; e o envelhecimento 
da composição da força de trabalho dos 
professores na Europa. Em média, 25% 
dos professores primários e 30% dos 
docentes do secundário têm mais de 
50 anos e, em alguns países, mais de 
40% dos professores pertencem a esta 
faixa etária. O número de aposentado-
rias previsto para ocorrer ao longo dos 
próximos anos é importante (OECD, 
2005: 5-6).

Para identificar as tendências em curso 
e as condições apresentadas pelos 
professores brasileiros foi selecionado 
o ensino secundário básico, como já 
enunciado, considerando que esse se 
configura como etapa final da educação 
obrigatória e tem se constituído no foco 
principal das pesquisas internacionais. 
Os dados utilizados, além dos informes 
oficiais, serão tomados do Programa 
TALIS (Teaching and Learning 
International Survey) desenvolvido 
pela OECD, a partir de 2005, para a 

comparação internacional dos sistemas 
de ensino (OECD, 2009: 13-14).

2. Atratividade da profissão, salário e 
carreira

A atratividade de uma profissão 
depende muito da combinação ideal 
das condições de trabalho a ela 
associados e a profissão docente não 
é exceção. O salário, não obstante, é 
sempre o primeiro atrativo de uma 
profissão. Ainda que tenha melhorado 
nos últimos anos, a profissão docente 
não se situa entre as mais valorizadas 
nesse quesito. Deste modo, os profes-
sores em exercício não se sentem devid-
amente recompensados, pois a carreira 
docente é menos remunerada do que 
outras de maior prestígio social.

No Brasil, a remuneração docente tem 
aumentado significativamente. Uma 
pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa 
e Avaliação do MEC (INEP, 2008) a 
partir de dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) mostra 
que de 2003 a 2006 o rendimento médio 
dos professores do setor público na 
educação básica aumentou quase 50%. 
Em 2003 a média nacional era de R$ 
994 e em 2008 passa a R$ 1527, para 
os professores secundários (BRASIL, 
2009). Mas, incidem desigualdades 
internas: diferenças significativas de 
salários entre todos os estados e, dentro 
dos estados, entre os municípios, princi-
palmente nas regiões norte e nordeste.

A diferença entre o maior salário 
– do Distrito Federal – e o menor 
– do estado de Pernambuco – chega 
a mais de 350%. Se forem analisados 

Salários dos Professores Secundários no 
Brasil (2008)

Unidade Federativa Salário Básico

Distrito Federal 3.360

São Paulo 1.845

Paraná 1.633

Amazonas 1.598

MÉDIA NACIONAL 1.527

Tocantins 1.483

Minas Gerais 1.443

Pernambuco 982

Fonte: MEC/IBGE

principal das pesquisas internacionais. 
Os dados utilizados – além dos informes 
oficiais – serão tomados, principalmente, 
do relatório do Programa TALIS (Teaching 
and Learning International Survey) desen-
volvido pela OECD, a partir de 2005, para 
a comparação internacional dos sistemas 
de ensino (OECD, 2009). O estudo 
realizado revela que a proposta de atrair, 
formar e manter professores eficientes na 
docência, lançada pela OECD em 2002, 
ainda é um horizonte distante, difícil de 
ser atingido, considerando as tendências 
que se apresentam hoje.
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os salários pagos pelos municípios – 
predominantemente para os professores 
primários, as desigualdades são ainda 
maiores. Os dados de 2005 demonstram 
que 20,7% desses professores recebem 
um salário de até um salário mínimo 
nacional3, que, desde janeiro de 2011 é 
de R$ 540,00.

Com a finalidade de reduzir tais 
desigualdades, o governo brasileiro 
aprovou uma lei em 2008 definindo um 
piso nacional salarial para os profes-
sores4, fixando o salário mínimo inicial 
da educação básica em R$ 950, para 
o ano de implantação da lei, valor a 
ser reajustado anualmente. Como a 
educação básica inclui desde a educação 
infantil até o ensino médio, é possível 
que não tenha impacto significativo na 
remuneração dos docentes das séries 
finais do ensino fundamental (ensino 
secundário inferior), já que o estado que 
menos remunera já paga um valor de 
R$ 982. Ou seja, as desigualdades serão 
diminuídas, mas não eliminadas.

Outro fator que preocupa, especial-
mente na Europa, e que pode indicar a 
falta de atratividade da profissão é, em 
parte, o envelhecimento da profissão. A 
população de professores é um pouco 
mais nova no Brasil, onde 50% ou mais 
dos professores tem idade inferior a 40 
anos de idade (a média TALIS é de 43%) 
(OECD, 2009: 28).

De acordo com o relatório TALIS, 
o ensino pode ser percebido como 
uma carreira relativamente estável, o 
que pode ser atrativo para a profissão. 
Ao mesmo tempo, preocupa o declínio 
da segurança do emprego, o cresci-
mento de trabalhadores temporários e 
o impacto da rotatividade dos profes-
sores na qualidade do ensino. Contrato 
de professores de menos de um ano 
foi mais comum em seis países, entre os 
quais Brasil (OECD, 2009: 29).

Ainda que tenham sido observadas 
melhoras nas condições de trabalho 
docente, num cenário mais complexo e 

exigente, são atribuídas ao professor 
tarefas que extrapolam suas atividades 
tradicionais e, para as quais, nem 
sempre está preparado (JIMÉNEZ, 
2007: 65). No Brasil também se 
observa uma melhoria das condições 
gerais de trabalho, especialmente dos 
salários, mas, apresenta dificuldades 
em relação à implantação das políticas 
de inclusão, adoção das TIC, e outras, 
sem as condições materiais e humanas 
adequadas (OCDE, 2009). Assim:

No basta sólo con reconocer el protago-
nismo del profesorado. Si a la hora de 
la verdad no se ponen los medios para 
que el profesor pueda desempeñar un 
papel activo en su centro, difícilmente 
se cambiará la dinámica de las aulas 
y, consecuentemente, las reformas 
educativas entrarán en vía muerta Al 
poco de salir de los boletines oficiales 
(JIMÉNEZ, 2007: 86).

Status empregatício e experiência de trabalho dos professores do ensino secundário inferior – em % (2007-08)

Status do emprego Experiência no trabalho

 Emprego permanente Contrato temporário 
(+ de 1 ano)

Contrato temporário 
(1 ano ou -) Até 2 anos 3-10 anos 11-20 anos + de 20 anos

Brasil 74,2 7,1 18,7 9,6 38,6 32,4 19,3

Média Talis 84,5 4,6 8,3 8,3 29,2 26,9 35,5

Fonte: OECD, TALIS, 2009.

3 - O Presidente Luís Inácio Lula da Silva, junto com o Ministro do Planejamento (Paulo Bernardo) definiram neste final de tarde de terça-feira, 22/12/2009, o novo valor do salário Mínimo. O novo salário, que passa 
a valer a partir do mês de janeiro de 2010 (recebimento em fevereiro) é de R$510,00. Disponível em: http://www.salariominimo.net/2009/12/22/novo-valor-salario- minimo-2010-r51000/ Acesso em 21/02/2010.
4 - Ver Lei 11.738 de 2008 em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12253&Itemid=382

Salário Bruto como professor – em %

Salário Média – Brasil Escolas Estaduais Escolas Municipais

até 1 salário mínimo 15,7 10,5 20,7

de 1 a 1,66 sal. mín. 7,9 7,1 8,8

de 1,66 a 2,33 sal. mín. 10 10,1 10,1

de 2,33 a 3 sal. mín. 11,1 11,2 11,3

de 3 a 3,66 sal. mín. 10,9 11,9 10

de 3,66 a 4,33 sal. mín. 12,1 14,3 9,7

de 4,33 a 5 sal. mín. 9,2 11 7,3

de 5 a 5,66 sal. mín. 7,3 8,3 6,2

de 5,66 a 6,33 sal. mín. 5,9 6,7 5,1

Total 90 90,9 89,3

Missing 10 9,1 10,7

TOTAL 100 100 100

Fonte: MEC/SAEB - 2005
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las condiciones de trabajo y por exigir 
que los docentes se responsabilicen por 
sus resultados. Plantear este cambio de 
perspectiva exige un apoyo decidido 
de los propios maestros, de la adminis-
tración educativa y del conjunto de la 
sociedad. (VAILLANT, 2006: 139)

Nos países que mantêm um sistema 
focado na carreira – como o Brasil –, 
os custos com a formação inicial são, 
particularmente, assumidos pelo Estado. 
Esses custos limitam as possibilidades 
de fazer economia e aumentar despesas 
não-salariais. No entanto, segundo 
Schwille e Dembélé; (2007:53), apesar 
dos óbvios problemas financeiros 
resultantes, não se pode rejeitar a idéia 
de que este apoio ajuda a aumentar a 
oferta de futuros professores e elevar 
seu nível de habilidade.

Porém, as reformas de descentralização 
de tipo financeiro, principalmente nos 
países em desenvolvimento, tiveram 
como conseqüência nos sistemas 
educacionais, o favorecimento das 
desigualdades de acesso e de qualidade. 
(CARNOY, 2001: 120).

4. Inserção profissional, formação 
continuada e condições de trabalho

Após a conclusão da formação inicial 
inicia a etapa denominada de inserção, 
a qual consiste em um processo formal 
ou informal que permite aos profes-
sores iniciantes adaptar-se ao seu papel 
de docente. A duração desse período, 
geralmente, corresponde ao primeiro 
ano de docência. Existem programas 
formais destinados a complementar a 
formação dos professores, habitual-
mente, articulados a uma tutoria. 
Porém, predomina o processo informal 
de inserção, no qual a aprendizagem 
ocorre com a experiência prática e a 
absorção da cultura e das normas da 
escola (SCHWILLE; DEMBÉLÉ; 2007: 
31 e 97).

anos ou mais, o máximo que se pode 
imaginar é um currículo com uma 
grande variedade de disciplinas com 
curta duração e conteúdos superficiais.

A questão dos programas de formação 
inicial dos professores – tal como 
existem nas universidades e outras 
instituições de ensino superior – 
tem gerado controvérsias sobre sua 
importância e eficácia para melhorar 
a qualidade do ensino (SCHWILLE; 
DEMBÉLÉ; 2007: 29-31). O Brasil tem 
investido em propostas de formação 
mais sólida. Mas, apesar da exigência 
de formação de nível superior (Brasil, 
1996), ainda conta com professores 
com a titulação abaixo da prescrita na 
legislação.

Montero salienta que as principais 
preocupações políticas dos países 
europeus recaem sobre as dificuldades 
para manter um corpo de professores 
qualificados, porque as necessidades 
do sistema educativo e do alunado 
evoluíram de tal modo que não se 
conta com o professorado “competente” 
necessário para dar a resposta adequada a 
essas novas demandas. Além disso, “los 
sistemas de formación del profesorado 
tampoco están en condiciones, hoy por 
hoy, para hacer una oferta formativa 
que prepare a las futuras generaciones 
de docentes en las competencias que 
la profesión requiere”. (MONTERO, 
2006: 76)

A problemática dos países em desen-
volvimento é ainda mais grave ao 
considerar a necessidade de univer-
salizar a matrícula escolar e melhorar 
a relação entre números de alunos e 
número de professores. Nesse contexto, 
além do problema do financiamento, 
conforme Vaillant:

La superación de esta situación 
pasa, conjuntamente, por devolver la 
confianza en sí mismos a maestros y 
profesores, pero, también, por mejorar 

3. Novas exigências profissionais 
e políticas de formação inicial dos 
professores

As novas exigências colocadas para 
a função docente dizem respeito à 
aquisição de certas habilidades em 
cinco áreas: a utilização das TIC para 
melhorar a atividade docente, a quali-
ficação profissional na área da gestão e 
da administração, a atenção aos alunos 
com necessidades educativas especiais 
e aos imigrantes, e, também, a comuni-
cação com os alunos e a gestão do 
comportamento.

A formação na área das TIC é obriga-
tória em quase todos os países. A esse 
respeito, Esteve destaca que, apesar de 
reconhecer a importância da formação 
do professor nessa área, em muitos 
países, as normas são muito genéricas 
e não estabelecem as competências 
básicas que devem ser exigidas nos 
cursos de formação. (ESTEVE, 2006, 
p. 32)

A formação em gestão e administração 
em geral não costuma estar incluída no 
currículo, mas, é difícil que a formação 
inicial dê conta de formar integralmente 
os professores para todas as tarefas que 
possam vir a fazer parte da sua prática 
profissional. Ainda que fosse desejável, 
deve-se admitir que:

Sin embargo, pienso que la necesidad 
de una formación específica para el 
desempeño de cargos directivos o 
de tareas de gestión en los centros 
corresponde más bien a un momento 
posterior de la carrera docente, si bien 
comparto la opinión de que las tareas 
de administración, dirección y gestión, 
se lleven a cabo por personas formadas 
para hacerlo. (MONTERO, 2006: 82)

Assim, parece improvável que qualquer 
currículo de formação inicial consiga 
dar conta de tudo. Mesmo considerando 
a extensão da duração do curso para 5 

Percentual de professores de ensino secundário inferior segundo a maior titulação obtida

 Abaixo ISCED 5 ISCED 5B Licenciatura de 
curta duração

ISCED 5A Licenciatura 
plena ISCED 5A Mestrado ISCED 6 Qualificação 

avançada

Brasil 8,6 0,2 89,3 1,8 0,1

Média Talis 3,4 12,9 52,1 30,9 0,7

Fonte: OECD, TALIS, 2009.
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comuns de qualificação profissional 
foram “programas de qualificação” 
(25%) e “observação de outras escolas” 
(28%). Os programas de qualificação, 
que é a atividade com maior intensi-
dade de tempo, eram mais comuns no 
Brasil (40,8%), mas, a atividade com 
maior percentual é o diálogo informal, 
que não implica em investimento da 
instituição (OECD, 2009: 57-59 e 82).

Em média, por volta de 51% das ativi-
dades de desenvolvimento profissional 
dedicadas aos professores era compul-
sória (OECD, 2009: 64). De todo 
modo, são altos os índices de satisfação 
dos docentes em todas as atividades 
das quais participaram. Porém, isso 
não significa que os docentes estejam 
recebendo todos os conhecimentos que 
precisam. São significativos os percen-
tuais que indicam maiores necessidades 
em todas as áreas que correspondem às 
novas exigências profissionais.

Além do mais, nem sempre as ativi-
dades de desenvolvimento profissional 
são gratuitas. Mas, mesmo quando pago 

No que se refere ao desenvolvimento 
profissional dos professores, o relatório 
TALIS destaca que, em média, 89% 
dos professores de educação secundária 
básica participaram de atividades de 
desenvolvimento profissional. Mas a 
diferença entre países é significativa. A 
média de intensidade, ainda que existam 
muitas diferenças, é de um dia por 
mês. No Brasil, os professores tiveram 
20 dias ou mais de atividades em 18 
meses para quase 85% dos professores 
(OECD, 2009: 48-55).

É importante destacar que essas ativi-
dades fazem diferença na qualidade 
do ensino. Segundo o TALIS, os profes-
sores que freqüentam atividades de 
desenvolvimento profissional adotam 
um leque maior de práticas de ensino 
e estão mais abertos a cooperar com 
outros professores (OECD, 2009: 88).

O tipo de desenvolvimento pessoal 
mais mencionado foi “dialogo 
informal” (93%), em seguida, “cursos 
e workshops” (81%) e “leitura de 
livros da área” (78%). Os tipos menos 

Recentemente, o Brasil instituiu o 
Programa de Bolsa Institucional de 
Iniciação à Docência para apoiar a 
formação de professores da educação 
básica e antecipar o ingresso dos gradu-
andos no ambiente escolar5. A expec-
tativa do Ministério da Educação é 
incentivar a carreira de magistério nas 
áreas com maior carência de profes-
sores. Nessa direção, a pesquisa TALIS 
constatou que já existem algumas inici-
ativas destinadas ao aconselhamento 
e orientação dos professores novos nas 
escolas.

A formação profissional contínua 
ou continuada sucede o período de 
inserção e se prolonga até o término 
da carreira. Em certos casos, são 
promovidos ciclos de aperfeiçoamento 
profissional de longa duração. Mas, 
geralmente, consistem em cursos de 
curta duração sobre conhecimentos 
específicos. É raro encontrar um 
programa de formação cumulativa 
ao longo da carreira para consolidar, 
atualizar e reforçar a qualidade do 
ensino (SCHWILLE; DEMBÉLÉ;2007: 
32-33).

Participação de Professores em desenvolvimento profissional nos dezoito meses anteriores à pesquisa (2007-2008) Taxa de participação, números 
médios de dias de treino obrigatório para o ensino secundário

 % participantes em 
alguma atividade

Média de dias de oferta de 
desenvolvimento profissional

Média de dias de partici-
pação efetiva

% dias de desenvolvimento 
profisional obrigatório

Brasil 83 17,3 20,8 40,2

Média Talis 88,5 15,3 17,3 51

Fonte: OECD, TALIS, 2009.

Tipo de atividade freqüentada de desenvolvimento profissional para o ensino secundário, em % de professores (2007-08)

 Cursos workshop Seminários e 
similares Programas e titulação Visitas obs. Redes de 

cont.
Pesquisa ind/

grup Monitoria observ. Leitura Diálogo 
informal

Brasil 80,3 61 40,8 32,5 21,9 54,7 47,5 82,5 94,2

M. Talis 81,2 48,9 24,5 27,6 40 35,4 34,9 77,7 92,6

Fonte: OECD, TALIS, 2009.

5 - A Portaria nº 38/2007 foi assinada pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, em 12 de dezembro de 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br Acesso em 10/02/2010.

Freqüência de programas de aconselhamento e orientação/introdução no ensino secundário – em % (2007-08)

 Programa formal de introdução Programa ou política de aconselhamento

 
Sim p/ todos os 

professores novos 
na escola

Sim, apenas p/ profes-
sores iniciantes na 

docência

Não há processo 
formal de iniciação

Sim p/ todos os 
professores novos 

na escola

Sim, apenas p/ profes-
sores iniciantes na 

docência

Não há processo formal de 
aconselhamento

Brasil 19,8 6,5 73,7 17,7 11,7 70,7

Média Talis 44,5 26,5 29 36,5 38,4 25,1

Fonte: OECD, TALIS, 2009.
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pessoal, que prejudicam o ensino. No 
Brasil, o percentual de escolas com 
falta de pessoal, materiais e equipa-
mentos é expressivo (OECD, 2009: 
32-33).

5. Conclusões e Tendências

A proposta de atrair, formar e manter 
professores eficientes na docência 
ainda é um horizonte distante, difícil 
de ser atingido, considerando as 
tendências que se apresentam hoje. 

Brasil, os problemas são principalmente 
de ordem financeira (51%).

Os recursos físicos, humanos e finan-
ceiros investidos nas escolas influenciam 
não somente a educação fornecida aos 
estudantes, mas também aspectos dos 
professores e seu ensino. O Relatório 
do PISA demonstra que quanto mais o 
corte de recursos afeta a qualidade de 
instrução, menor é a performance do 
aluno (OECD 2007: 263).

É grande a relação entre a falta de 
pessoal de apoio e de outros tipos de 

pelos professores, a demanda não foi 
totalmente atendida (OECD, 2009: 
48). Os tipos mais efetivos de desen-
volvimento profissional, de acordo com 
os professores, são aqueles que eles 
participaram menos, têm maior duração 
e, muitas vezes, são pagos – programas 
especiais de qualificação e atividades de 
pesquisa (OECD, 2009: 78).

As razões para não participar de ativi-
dades de desenvolvimento profissional 
são diversas, e os percentuais relativos 
a esses motivos são diferentes nos 
dois países analisados neste artigo. No 

Apoio recebido pelos professores de ensino secundário para desenvolvimento profissional – em % (2007-08)

 

Contribuição do professor seu desenvolvimento prof.

Horário flexível p/ 
participar

bônus salarial p/ 
participar

gratuito pagamento de parte dos 
custos totalmente pago 

Brasil 54,8 26,9 18,3 56,2 10,9

Média Talis 65,2 26,7 8,1 62,8 11,4

Fonte: OECD, TALIS, 2009.

Razões para não participar de atividades de desenvolvimento profissional p/ ensino secundário – em % (2007-08)

 Não possuir pré-
requisitos Muito caras Falta de apoio do 

empregador
Conflito com horário de 

trabalho Responsabilidades familiares Inexistência de programa 
adequado

Brasil 5,1 51 24,6 24,4 18,4 27

Média Talis 7,2 28,5 15 46,8 30,1 42,3

Fonte: OECD, TALIS, 2009.

Recursos das escolas – (2007-08) % de professores que trabalham em escolas secundárias nas quais diretores informaram que recursos 
insuficientes prejudicam o ensino

 Falta de prof. 
qualific.

Falta de técnicos 
laborat.

Falta de pessoal de 
apoio ensino

Falta de apoio 
outras áreas

Falta de 
material 
didático

Falta de computadores Falta de estrutura 
biblioteca

Falta de outros 
equip.

Brasil 31,1 65,1 61,1 63,1 28,6 59,2 57,9 64,1

Média Talis 37,5 32,9 47,5 45,9 34,2 43,2 40,8 49,7

Fonte: OECD, TALIS, 2009

Maiores necessidades profissionais dos professores – em % (2007-08)

 Habilidades e técnicas 
de ensino das TIC

Ensino de alunos com 
necessidades especiais

Disciplina e problemas de 
comportamento dos alunos

Gerencia e adminis-
tração escolar

Ensino em contexto 
multicultural Aconselhamento estudantil

Brasil 35,6 63,2 26,5 20 33,2 20,7

Média Talis 24,7 31,3 21,4 9,7 13,9 16,7

Fonte: OECD, TALIS, 2009.
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da distribuição dos investimentos. 
Não adianta garantir atividades para o 
professor se qualificar sem oferecer as 
condições e materiais necessários, tanto 
para o seu desenvolvimento quanto para 
sua prática. E, sobretudo, é necessário 
retomar o caráter público, gratuito e 
universal da educação como direito de 
todos e garantia da melhoria não só da 
educação, mas, das condições de vida 
na sociedade. É o que as pesquisas 
demonstram.
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São escassos os estímulos para que a 
carreira seja atrativa, especialmente no 
que se refere às condições de trabalho 
e salário; muitos professores estão mal 
preparados para as suas tarefas, sejam 
as tradicionais ou as novas que se 
apresentam; e as políticas educacio-
nais não têm proporcionado condições 
laborais adequadas, formação de 
qualidade, gestão e avaliação que 
fortaleçam a capacidade dos docentes 
em sua prática.

Ainda que os professores exerçam a 
influência mais decisiva na educação 
dos alunos, a solução de todos os 
problemas não depende somente da 
sua vontade. Neste momento histórico, 
conforme Montero (2006: 74), 
depende, sobretudo, da prioridade dada 
às questões educativas pelas políticas 
econômicas de cada país.

Os dados dos informes indicam que 
os temas-chave lançados pela OECD 
em 2005 continuam no topo da agenda 
política: atrair, formar, reter e desen-
volver professores de qualidade. Mas, 
nenhum desses aspectos pode ser 
considerado de forma independente. 
O bom desempenho dos professores e 
a aprendizagem efetiva de todos os 
alunos dependem dessa articulação.

Atrair os melhores candidatos e reter 
os professores na profissão de docentes 
não é somente uma demanda de 
critérios e processos de seleção, ainda 
que esses tenham importância, esta 
questão se relaciona diretamente com 
as expectativas de carreira, salários e 
condições de trabalho. A maioria dos 
jovens define seu futuro profissional 
atraído pelas áreas que possibilitam 
melhores condições de vida.

Entretanto, em última instância, todas 
essas medidas dependem de uma 
decisão política e econômica: priorizar 
a educação como área fundamental 
para o desenvolvimento da sociedade 
do conhecimento – globalizada, 
tecnológica e informatizada – significa 
rever as condições de financiamento, 
em termos de valores e de definição 
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[Resumo] A generalização da educação 
escolar obrigou os sistemas a organiza-
rem-se segundo o princípio da igualdade 
concretizado através de um modelo padro-
nizado de currículo e pedagogia uniforme. 
A esta tendência uniformizadora sempre 
os movimentos de renovação pedagógica 
contrapuseram a necessidade de olhar 
para a especificidade e a individuali-
dade que habita cada aluno enquanto 
ser humano. Em alternativa ao modo 
de ensinar a todos como se fosse um só 
foram desenvolvidos métodos activos, 
assentes na concepção de que a criança 
é um sujeito activo, com direitos e com-
petência, que deve aprender através da 
participação, da experimentação e da 
descoberta. À afirmação das diferenças 
individuais junta-se hoje a valorização 
das diferenças culturais e a necessidade 
de uma ética da diferença na sociedade 
multicultural, bem como o compromis-
so dos Estados, após a Declaração de 
Salamanca, de acolher todas e cada uma 
das crianças na escola. Em Portugal, as 
políticas públicas afirmam a centralidade 
da escola e da sua gestão na implemen-
tação da escola inclusiva e na promoção 
do sucesso educativo e consideram a 
comunidade como parceiro social na 
tomada de decisão no âmbito dos territó-
rios educativos de intervenção prioritária 
(TEIP) entretanto criados. Desenvolven-
do-se a nossa investigação numa escola 
TEIP de uma cidade importante do norte 
do país, apresentamos, nesta comunica-
ção, os principais objectivos do projecto 
desta escola e as principais acções que 
o caracterizam, destacando aquelas 
que visam a reorganização de turmas, 
a tutoria dos alunos e a articulação do 
trabalho docente. 

[Palavras-chave] escola inclusiva, 
território educativo, diferenciação 
pedagógica

1. O Projecto TEIP

O Agrupamento de Escolas onde 
realizamos o nosso estudo integra 
freguesias urbanas e suburbanas da 
cidade de Braga, uma cidade em 
expansão, incluindo zonas de habitação 
de famílias de classe média, mas 
também algumas zonas degradadas 
ou habitadas por famílias de baixos 
recursos económicos, famílias imigradas 
e famílias de etnia cigana, bem como 
uma instituição que alberga crianças e 
jovens em idade escolar, oriundos de 
famílias com graves problemas sócio-
-económicos e familiares. Alguns dos 
alunos deste Agrupamento apresentam 
assim características que prefiguram 
o perigo de abandono escolar, 
frequentemente antecedido de um 
historial de absentismo, participações 
disciplinares e insucesso.

Desde sempre, as direcções da 
associação de pais deste território 
educativo colaboram estreitamente com 
a escola e no entorno desta inserem-
-se várias instituições e organizações, 
interagindo muitas delas com a escola 
através de parcerias, protocolos de 
colaboração ou simples relação pontual. 
Trata-se de um Agrupamento com um 
corpo docente relativamente estável e 
experimentado na concepção, desen-
volvimento e avaliação de diferentes 
projectos de intervenção, muitos deles 
envolvendo os alunos nas diversas fases.

São cinco os objectivos do seu Projecto 
TEIP: 1) melhorar, no triénio 2009/2011, 
os resultados académicos dos alunos, 
reduzindo a taxa de insucesso escolar; 
2) aumentar o nível de qualificação das 
famílias; 3) aprofundar a interacção com 
a comunidade no sentido da promoção 

de uma cidadania activa, diminuindo a 
indisciplina nas escolas; 4) melhorar 
a qualidade dos espaços escolares; e 
5) melhorar o modelo de organização 
interna. 

Este Projecto inclui estratégias e 
actividades a nível da organização 
pedagógica, do currículo e da 
comunidade. A nível organizacional, 
destacamos a organização de Equipas 
Educativas de Ano e correspondente 
estrutura de coordenação, o ensaio de 
formas de estruturação e flexibilização 
do horário dos alunos e a generalização 
das tutorias. A nível curricular, 
aposta-se na diversificação da oferta 
educativa (EFA, CEF), no planeamento 
conjunto, na articulação curricular, 
na produção de recursos educativos 
multimédia e na implementação de 
medidas de discriminação positiva 
(apoios educativos, Desporto Adaptado, 
apoio a alunos cegos e de baixa visão). 
A nível comunitário, promove-se a 
participação de familiares dos alunos 
nas ofertas formativas alternativas (por 
exemplo, Curso de Português Língua Não 
Materna), o estabelecimento de novas 
parcerias em torno de projectos locais 
dos vários organismos e instituições e 
na animação sócio-cultural. 

Estas estratégias e actividades são 
agrupadas em torno de onze subprojectos: 
1) [Escola] Digital, 2) Gabinete de 
Mediação e Orientação Escolar, 3) 
Educação Parental, 4) Escola Cidadã, 5) 
Escola de Bem-Estar, 6) Acção Tutorial, 
7) Aprender é Divertido, 8) Acção de 
Discriminação Positiva, 9) Reestruturar 
para Melhor Gerir, 10) Flexibilizar a 
Acção Educativa e 11) Requalificar 
Espaços Escolares. Além de trazer 
financiamento próprio, o Programa 

[26]
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do abandono e do insucesso escolar 
– contribui, por um lado, para a sua 
desvalorização social enquanto disposi-
tivo de regulação das políticas públicas 
e, por outro, para a sua associação a 
políticas de “gestão da violência urbana” 
mais que de promoção e reinvenção da 
“cidade democrática”, ao mesmo tempo 
que desloca a preocupação com a relação 
escola/democracia para a relação escola/
desenvolvimento económico (Correia, 
2008).

É certo que, no caso em estudo, a 
concepção, o desenho e a implemen-
tação do Projecto TEIP contribuem 
para a melhoria organizacional do 
Agrupamento e para a sua valoração 
enquanto organização aprendente. 
Porém, as expressões utilizadas suscitam 
nos ouvintes ou leitores conotações nem 
sempre consonantes com a conotação 
imprimida pelos seus emissores. É o 
caso da expressão TEIP que, apesar do 
nobre objectivo de “dar mais a quem 
mais precisa”, é associada a ambientes 
sociais problemáticos, diagnosticados 
em termos de défice e enfatização das 
debilidades, desencadeia temores relati-
vamente às condições de segurança 
das crianças e dos jovens e coloca às 
famílias a hipótese de êxodo para uma 
outra escola em que os filhos não sejam 
associados a défices e debilidades mas 
a capacidades e potencialidades. Este 
efeito perverso de evasão das famílias 
dos alunos mais favorecidos dos 
estabelecimentos integrantes das “zones 
d’éducation prioritaire” (ZEP) derivado 
deste mesmo “rótulo” é realçado por 
Agnès van Zanten (1996) e importado 
para os TEIP por Helena Barbieri (2003, 
p. 64-65). Com a designação TEIP, dá-se 
maior visibilidade social à preocupação 
da escola pelo insucesso e abandono 
escolares, mas inquieta-se a “sociedade-
da-escola”, aquela que se identifica 
com os seus valores, a sua cultura, e 
vê aumentarem as probabilidades de os 
seus filhos serem recompensados como 
“bons” alunos (Costa, Neto-Mendes & 
Sousa, 2001, p. 72).

Por isso, numa primeira fase foi preocu-
pação dos professores e da direcção do 
Agrupamento prevenir o estigma que 
a designação TEIP pode comportar e 
evitar a deserção de alunos com expec-
tativas académicas mais elevadas. Se 
tal viesse a acontecer, o aumento da 
capacitação da escola para acolher com 
mais qualidade públicos variados deter-
minaria, para além da fuga dos alunos 
integrados e com melhores resultados de 
aprendizagem (os “melhores alunos”), 

TEIP permite ao Agrupamento um 
conjunto de recursos “excepcionais”, 
como colocação de mais professores 
do 1º ciclo para os apoios educativos, 
alocação de psicóloga a tempo inteiro, 
recrutamento de assistente social e 
três animadores socioculturais, crédito 
acrescido de 30 horas. 

2. O TEIP e a regulação de políticas 
públicas

A abrangência do Projecto TEIP remete 
para uma intervenção num espaço 
geográfico, administrativo e social de 
combate aos problemas de exclusão 
social e exclusão escolar, preocupando-
-se com as condições de uso da escola e 
dos bens educativos e não se contentando 
com a igualdade formal do direito à 
educação garantido pela universalização 
e obrigatoriedade da escola primária e 
pós-primária. 

As estratégias e actividades do Projecto 
TEIP aqui apresentado extravasam 
o próprio “território educativo” do 
Agrupamento, prevêem o envolvi-
mento de um conjunto de actores locais, 
escolares e não escolares, e o estabel-
ecimento de parcerias, assumindo uma 
concepção de escola como lugar central 
de gestão e abrindo-se à perspectiva 
da comunidade local como parceiro 
essencial na tomada de decisão. Na 
verdade, a criação dos TEIP faz da 
escola a entidade directamente respon-
sável pela promoção do sucesso 
educativo (ele mesmo considerado 
como condição básica para a igualdade 
social) e considera-a uma instituição 
central do processo de desenvolvimento 
comunitário, onde têm lugar as relações 
de parceria com outras entidades locais, 
a optimização dos meios e recursos 
existentes e a participação da comuni-
dade na vida colectiva e no projecto de 
desenvolvimento, capacitando-se para a 
resolução autónoma dos seus problemas 
(Despacho normativo nº 55/2008, de 23 
de Outubro).

Este modo de regulação distancia-se da 
abstracção, da uniformidade, da impes-
soalidade e da formalidade próprias dos 
sistemas centralizados e burocráticos, 
quando considera as especificidades dos 
indivíduos e da comunidade e promove 
uma discriminação positiva, quando 
centra a atenção da escola nas crianças 
e jovens que se encontram em situações 
de risco de exclusão social e escolar e 
diversifica as ofertas formativas, cria 

modalidades flexíveis de gestão do 
currículo e dos programas, fixa áreas 
de intervenção e medidas que possam 
dar resposta às necessidades especí-
ficas identificadas nas escolas e faz 
articulação estreita com as famílias e a 
comunidade local. 

Acontece, porém, que estas concepções 
e perspectivas pedagógicas não são 
novas e têm merecido acolhimento na 
pedagogia “oficial”, têm inspirado um 
vasto leque de orientações dirigidas às 
escolas pela Administração Educativa e 
têm povoado os normativos que regulam 
a política educativa. Assim como não é 
nova a ideia da necessidade de adequar 
aos diferentes contextos, situações 
e indivíduos os serviços e apoios 
tutelados por diferentes ministérios e 
de articular localmente a sua acção. 
Tais objectivos têm esbarrado com 
lógicas institucionais voltadas para o 
interior das próprias organizações e 
com práticas de acção centradas em 
procedimentos superiormente previstos 
e regulamentados e, no caso da 
educação escolar, com uma “gramática” 
que fomenta a uniformidade curricular, 
a homogeneização dos grupos de 
discentes, a compartimentação de 
tempos e espaços escolares e a 
indiferenciação pedagógica.  

Na verdade, o Programa TEIP, enquanto 
modo de regulação, reivindica uma 
concepção de “territorialização” que 
não se reduz a mera medida técnico-
administrativa destinada a “aliviar 
e modernizar o Estado” e por ele 
controlada, mas requer, pelo contrário, 
um processo de apropriação por parte 
de uma determinada comunidade, de 
diversos espaços sociais (Barroso, 1996, 
p.11) e a assunção pelos actores locais 
das orientações (supra)nacionais de 
discriminação positiva, ao mesmo tempo 
que “supõe uma delimitação espacial 
dos problemas sociais e escolares 
pressupondo uma intervenção que ultra-
passe a dimensão social” (Barbieri, 
2003, p. 44).

3. O “rótulo” TEIP e o receio de 
perder os “melhores alunos”

A circunscrição do Programa TEIP 
predominantemente a territórios social 
e economicamente degradados – onde 
os resultados escolares são geralmente 
mais baixos do que na média do terri-
tório nacional e a degradação se revela 
através da violência, da indisciplina, 
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ela se organiza e para a eficiência da 
utilização dos recursos locais (Correia, 
2008, p. 24), bem como dos recursos 
disponibilizados.

Para este estudo, atendemos às 
estratégias a nível organizacional 
e pedagógico, nomeadamente a 
organização de Equipas Educativas 
de Ano e correspondente estrutura de 
coordenação, o ensaio de formas de 
estruturação e flexibilização do horário 
dos alunos e a generalização da acção 
tutorial.

4. As equipas de ano e a articulação do 
trabalho docente

Em 2001, aquando da implementação 
da reorganização curricular do ensino 
básico, a escola criou equipas de três 
professores por turma (um deles, 
director de turma) para conceber e gerir 
o projecto curricular de turma, desig-
nando-as de “equipas educativas”, e, 
depois, fez com que estes três profes-
sores tivessem duas ou três turmas em 
comum. Na escola, a “equipa educativa” 
começou, pois, por ser “uma espécie de 
núcleo duro ou núcleo que pensa” (Silva 
& Coutinho, 2005:149, nota 1), desval-
orizando, assim, sem o dizer ou querer 
todos os outros que também “pensam” e 
cujo trabalho é igualmente nuclear. 

A avaliação que internamente foi sendo 
feita levou a escola a sobrelevar à 
lógica de turma ou de turmas contíguas 
a consideração como unidade para a 
concepção e gestão do projecto curric-
ular de todas as turmas do mesmo ano 
de escolaridade, incluindo nelas todos 
os professores que as leccionam e dando 
origem a “projectos com muitas inter-
secções… e muito semelhantes entre 
si”. Com esta reestruturação interna, a 
escola atribui a cada “equipa” de ano 
a responsabilidade pela definição de 
critérios de actuação (pedagógica e 
disciplinar) comum ao ano e a imple-
mentação de “abordagens comuns” 
das matérias curriculares, a aferição de 
critérios de avaliação e o desenvolvi-
mento de actividades lectivas comuns, 
bem como a promoção da articulação 
entre (pelo menos, algumas) disciplinas 
(“algumas pontas que se acertam nas 
actividades lectivas”).

Esta “nova” estruturação faz com que, 
de facto, a “equipa educativa” seja uma 
unidade ambígua identificada com o 
conjunto ora de duas turmas ora de todas 

as turmas do mesmo ano, abrangendo 
ora apenas os professores ora os profes-
sores e os representantes dos pais e dos 
alunos e funcionando em três planos de 
acção: o plano tradicional de acção do 
conselho de turma, o plano de coorde-
nação dos directores das diversas turmas 
do ano com um coordenador de ano 
(que, por sua vez, se associa a outro(s) 
coordenador(es) de ano, de ciclo e da 
escola) e o plano mais abrangente de 
assembleia de todos os conselhos de 
turma de cada ano e o coordenador de 
ano.

Entretanto, em termos de planificação 
do trabalho, os projectos curriculares 
apresentam como pontos comuns as 
competências (cognitivas, sociais, 
afectivas e morais) a desenvolver, as 
estratégias de superação das dificuldades 
diagnosticadas, a articulação transversal 
das áreas curriculares não disciplin-
ares e os respectivos critérios gerais de 
avaliação e as actividades de enriqueci-
mento curricular. Esta preocupação pelo 
que é comum ao ano de escolaridade 
permitiu que os projectos curriculares 
das turmas se apresentassem como 
“documentos” mais organizados e de 
mais fácil leitura. 

Constata-se diferenças no funcionamento 
de cada uma das equipas de ano que 
trabalham a articulação curricular em 
torno do projecto de ano ou, pelo menos, 
de algumas actividades, estimulando-se 
sobretudo maior interacção entre os 
directores de turma. Neste ensaio 
de reestruturação da organização 
intermédia da escola, emerge o 
confronto de racionalidades que têm 
a ver com a cultura profissional dos 
professores e estabelecem uma tensão 
entre práticas celulares de docência e 
de trabalho colaborativo em torno dos 
projectos, assim como são mobilizadas 
concepções que sustentam adesões e/
ou resistências à mudança, erguem-se 
barreiras e abrem-se oportunidades de 
mudança (Formosinho & Machado, 
2009).

5. Um ensaio de “flexibilização 
curricular”

Entretanto, na implementação do 
projecto curricular, enquanto “estra-
tégia educativa global”, os profes-
sores consideram “muito positivo” o 
trabalho desenvolvido no que concerne 
à ”aferição e uniformização de critérios 
ao nível do comportamento, do 

uma redução da diversidade social 
do seu público escolar. Na verdade, o 
Agrupamento vê-se confrontado com 
o duplo objectivo de integrar públicos 
cada vez mais diversos sob os pontos 
de vista académico, social e cultural 
e promover uma imagem positiva da 
EB2,3 como escola onde se vive e 
aprende em segurança. As suas acções 
visam concretizar o mandato social 
e político de transmissão cultural, de 
compensação das desvantagens sociais 
e de suprimento das carências familiares 
dos alunos, bem como de promoção 
de mais igualdade de oportunidades de 
sucesso na escola.

No final do primeiro ano, volta com maior 
incidência esta preocupação de evitar 
a fuga dos “melhores alunos”quando o 
Ministério da Educação decidiu integrar 
na mesma unidade organizativa a vizinha 
escola secundária e o agrupamento de 
escolas, que já integrava os jardins de 
infância, as escolas do primeiro ciclo e 
a escola do segundo e terceiro ciclos. 
A estratégia parental de, sempre que 
possível, contornar a carta escolar é 
apontada por Bénabou, Kramarz & 
Prost (2004) como consequência da 
persistência dos problemas anteriores 
e da ineficácia de uma política – a dos 
territórios educativos de intervenção 
prioritária – que movimentaria meios 
suplementares “não negligenciáveis” 
que beneficiam os professores e “não 
directamente” os alunos. Na verdade, 
os territórios educativos de intervenção 
prioritária aparecem integrados em 
políticas de discriminação positiva que 
envolvem uma pluralidade de concep-
ções, processos de implementação e 
debates (Charlot, 1994 e Demeuse, 
Frandji & Greger, 2008) que põem em 
confronto a bondade das suas intenções 
e a debilidade dos seus resultados.

Com efeito, os problemas educacionais 
e sociais com que a escola se confronta 
extravasam as capacidades desta para 
a sua resolução e exigem “condições 
políticas e estruturais que promovam 
intervenções amplas e articuladas, 
recursos diferenciados e tempo (para 
aprender, para ensaiar novas formas e 
modos de organização, para negociar)” 
(Barbieri, 2003, p. 67). Contudo, a 
duração bianual dos projectos TEIP, 
o modo escolar em que a escola está 
especializada e a tradicional “invisibili-
dade” dos recursos educativos locais não 
escolares resultantes da visão etnocên-
trica da escola remetem o “território 
educativo” para o interior do espaço 
físico da escola, para a forma como 
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aproveitamento e na selecção e concre-
tização das actividades extracurricu-
lares” (7ACA5:1). Valorizam ainda a 
“partilha de informação, de documentos 
e de boas práticas pedagógicas” entre os 
directores de turma, cujo “forte espírito 
de equipa” valorizam (8ACA2:1-2). 
Ao mesmo tempo, consideram que, 
enquanto estrutura pedagógica, a 
“equipa” permite apoiar mais eficaz-
mente o trabalho dos directores de turma 
iniciantes (7ACA5:1-2). Realçam ainda 
a articulação do trabalho dos professores 
que “funcionou muito bem” a nível das 
áreas curriculares não disciplinares 
(formação cívica, estudo acompanhado 
e área de projecto) e a “partilha de infor-
mações e informações comuns” a todos 
os professores do ano. Ressalva-se, no 
entanto, que, no quinto e no sexto anos, 
o número de turmas faz com que seja 
elevado o número de professores de 
cada “equipa”, retirando “eficácia” às 
reuniões plenárias.

Entretanto, o desenvolvimento de uma 
experiência de “flexibilização” do 
grupo-turma mostra como na docência 
prevalece a gramática escolar e a 
fragmentação de pessoas, de tempos e 
de espaços. Assim, em regime experi-
mental a escola atribuiu aos professores 
de Matemática e Língua Portuguesa 
de quatro turmas (em 2009/2010, duas 
do 6º e duas do 8º ano; em 2010/2011, 
duas no 8º e duas no 9º), mais um tempo 
lectivo para possibilitar a gestão flexível 
do grupo turma e maior diferenciação 
pedagógica, sem contudo aumentar a 
carga lectiva dos alunos. No início de 
2009/2010, a professora de uma das 
disciplinas ia à sala da outra buscar um 
grupo de alunos para trabalhar com eles, 
mas, muito cedo no 8º ano e logo no início 
do 2º período no 6º ano, as professoras 
optaram por, num de dois tempos, terem 
apenas metade dos alunos da turma e, 
nos restantes tempos, a turma completa. 
A opção pela “flexibilização” resultou 
em desdobramento da turma com um 
tempo lectivo para cada subgrupo, com 
o argumento de que, com grupos mais 
pequenos, melhora o processo de ensino 
aprendizagem, os alunos sentem-se mais 
à vontade para colocar as suas dúvidas e 
os melhores alunos ajudam os que têm 
maiores dificuldades. 

A análise dos resultados dos alunos não 
permitem afirmar assertivamente que 
os resultados académicos dos alunos 
melhoraram em consequência do 
acompanhamento mais individualizado, 
do maior tempo de interacção individual 
professor-aluno, da predominância de 

actividades de carácter mais prático 
nas sessões com o subgrupo, das activi-
dades de preparação para os momentos 
formais de avaliação (os “testes”) e 
da ajuda entre pares. No entanto, as 
professoras envolvidas na experiência 
declaram-se “bastante satisfeitas” com 
o trabalho realizado e sugerem que esta 
“flexibilização curricular” se alargue a 
um bloco de 90 minutos, alegando que 
há actividades práticas que ficam incom-
pletas em 45 minutos, que são obrigadas 
a “uma gestão mais perfeita” para terem 
os alunos “no mesmo ponto” e que é 
“pouca” a rentabilidade dos 45 minutos 
restantes para todo o grupo turma é 
“pouca”

6. Apoio pedagógico e acção tutorial

Os projectos curriculares inserem 
também os programas de acompanha-
mento dos alunos com dificuldades de 
aprendizagem e problemas de carácter 
pessoal, social e afectivo, explic-
itando os programas de “discriminação 
positiva” e de acção tutorial assegurados 
aos alunos.

A acção de “discriminação positiva” 
incide no reforço do apoio educativo, 
sobretudo em turmas do primeiro ciclo, 
na articulação da acção dos profes-
sores com o “Gabinete de Mediação e 
Orientação Escolar”, no desenvolvi-
mento de um programa de Português 
Língua Não Materna adequado ao nível 
de proficiência linguística dos vinte e 
dois alunos que o frequentaram, visando 
fundamentalmente “recuperar, nos 
alunos, lacunas deixadas pelo processo 
ensino/aprendizagem”. No âmbito desta 
acção, foi promovido um “Torneio Sabe 
Tudo” com o objectivo de “melhorar o 
desempenho dos alunos nas provas de 
aferição”.

Por outro lado, a escola desenvolve 
acção tutorial visando “apoiar o 
percurso escolar dos alunos”, “intervir 
junto dos problemas que afectam o 
seu rendimento escolar”, “reduzir os 
factores de risco e aumentar os factores 
que contribuem para o [seu] sucesso 
académico, pessoal e social”. A acção 
tutorial desenvolvida é de carácter global 
– enquadra-se nos domínios cognitivo 
(dificuldades de aprendizagem, défice 
de atenção e concentração), compor-
tamental (risco de abandono, falta de 
assiduidade, indisciplina), pessoal (auto-
estima reduzida, desmotivação/desin-
teresse) e social (instabilidade familiar, 

inadaptação à turma/escola –, mas 
vê-se fixada a um tempo determinado 
(um tempo lectivo semanal), configu-
rado como prolongamento espacial da 
aula, mesmo que em espaço escolar 
diferente da sala de aula. Na verdade, 
as actividades desenvolvidas na acção 
tutorial exigiram a articulação com o 
“Gabinete de Mediação e Orientação 
Escolar”, com as famílias e com outras 
entidades da comunidade, como a 
Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens, a Cruz Vermelha e o Centro 
de Saúde, em congruência com uma 
perspectiva de “etnocentrismo escolar”, 
a sua tendência a encerrar o educativo 
no escolar e remeter a participação dos 
“outros parceiros” para a continuidade 
do trabalho da escola (Canário, Alves e 
Rolo, 2000, p. 157). 

O desenvolvimento da acção tutorial 
conduziu a uma definição do perfil do 
professor tutor na escola: o professor 
tutor deve ser capaz de “relacionar –se 
com os outros, de criar uma relação 
empática e de afectividade com os 
alunos; atender aos problemas e ajudar 
a resolvê-los de forma eficaz e consen-
sual; ouvir os alunos e respectivos 
familiares; ajudar os alunos a acreditar 
nas suas capacidades; [e] acreditar, ser 
determinado e coerente nos projectos 
que desenvolve”. Na verdade, trata-se de 
encontrar professores que não rotulem 
os alunos como “culturalmente caren-
ciados” e os pais como “inadequados” 
nem desvalorizem as realizações espon-
tâneas da sua cultura, as suas imagens 
e representações simbólicas, o que 
seria suficiente para fazer cumprir--se 
a profecia de insucesso escolar que 
as baixas expectativas já anunciariam 
(Bernstein, 1982, p. 21)

7. Novos cometimentos, velhos 
desafios

O projecto TEIP estudado visa a diferen-
ciação pedagógica garantindo o mesmo 
percurso formativo para todos os alunos, 
sem precisar de recorrer a vias diferen-
ciadas e socialmente hierarquizadas 
para o cumprimento da escolaridade 
obrigatória. 

Entretanto, a sua agregação com a vizinha 
escola secundária traz para o interior 
da mesma unidade organizacional um 
maior peso da perspectiva da relação 
escola/desenvolvimento económico 
e práticas de institucionalização de 
percursos formativos através de vias 
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diferenciadas, como os Cursos de 
Educação e Formação (CEF), eles 
mesmos resultado e expressão da crise 
do modelo de democratização do ensino 
assente na uniformidade curricular e 
de uma só via para todos (Formosinho, 
1987; Derouet, 2001). Esta “agregação” 
ajudará à estigmatização dos alunos 
com “défice” de qualidades necessárias 
para fazer um percurso “normal” se 
estimular o seu encaminhamento para 
uma via que, sendo “extraordinária”, é 
socialmente desvalorizada. Neste caso, 
a escola cumpriria a sua tradicional 
função selectiva, institucionalizando “a 
hierarquização social das oportunidades 
de acesso e de sucesso que reduz a 
heterogeneidade no interior do sistema 
de forma a facilitar a sua gestão” 
(Correia, 2008, p. 22-23). 

A alternativa poderia passar pela 
garantia da diversificação curricular e 
da diferenciação pedagógica a todos os 
alunos, contrariando a ideia instituída 
de “currículo alternativo” apenas para 
públicos com “défice” para seguir a via 
“normal”.

O desenvolvimento no Agrupamento 
de estratégias e actividades de discrimi-
nação positiva faz emergir também 
alguns “problemas” que resultam da 
vontade de implementar a diferenciação 
pedagógica fora da sala de aula. Como, 
por exemplo, os problemas relativos ao 
ajustamento dos horários de apoio com 
a grelha curricular dos alunos ou ao 
agrupamento de alunos em função das 
dificuldades diagnosticadas para apoio 
específico. De igual modo, esta preocu-
pação pelos que “menos têm” resultou 
no aumento do número de alunos 
“sinalizados” sobretudo no segundo 
ano de escolaridade, o que desafia a 
escola a, desde cedo, promover apoios 
mais adequados às especificidades 
individuais. 

Neste aspecto, o Projecto TEIP centra-se 
sobretudo na escola e no seu interior, 

visando compensar a sociedade através 
da educação formal. Ao mesmo tempo, 
ele é atravessado pelo debate em torno 
da relevância do contributo da escola 
para o sucesso dos alunos, guiando-se as 
suas lideranças pelo desejo (não confes-
sado) de que ela “faça a diferença” 
(Lima, 2008), mesmo não dispondo de 
instrumentos que lhes permitam deter-
minar o “valor” que ela “acrescenta” e 
doseando com “dúvida” e circunspecção 
esse “desejo” impulsionador das acções 
do projecto.
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A implementação do Projecto das Acti-
vidades de Enriquecimento Curricular 
(AEC) no território continental, dez 
anos após o seu arranque na Região 
Autónoma da Madeira, e com caracte-
rísticas diferenciadas, abala a tradicio-
nal cultura de “ensino primário”, traz 
consequências para alunos, professores e 
gestores e marca um espaço próprio na 
vida das escolas. Por isso, desenvolvemos 
um estudo de natureza qualitativa sobre 
a implementação das AEC no 1º ciclo do 
ensino básico num concelho do norte de 
Portugal e apresentamos as perspectivas 
dos actores locais relativamente à sua or-
ganização, às mudanças estruturais, às 
potencialidades e aos constrangimentos 
da sua organização e implementação, 
bem como sobre as transformações na 
organização do trabalho docente.

1. Monodocência e docência 
integrada

Continuando a assumir a visão 
globalizadora do primeiro ciclo 
do ensino básico (1º CEB), a lei de 
bases do sistema educativo (Lei nº 
46/86, de 14 de Outubro) privilegia a 
interacção prolongada de um professor 
com a classe, mas reconhece que “a 
monodocência integral exige uma 
polivalência do professor demasiado 
ampla” (Formosinho, 1998:30) e 
prevê a possibilidade de coadjuvação 
em áreas especializadas (artº 8º, nº 1, 
al. a), ao mesmo tempo que assinala 
como especificidade do primeiro ciclo 
do ensino básico o desenvolvimento 
da linguagem oral e a iniciação e 
progressivo domínio da leitura e da 
escrita, das noções de aritmética e do 
cálculo, do meio físico e social, das 
expressões plástica, dramática, musical 
e motora (artº 8º, nº 3, al. a).

O 1º CEB é uma etapa importante 
no percurso escolar dos alunos, 
“corresponde a um período 
estruturante para a aquisição de 
muitos saberes e competências que 
são verdadeiramente instrumentais e 
decisivos nas aprendizagens curriculares 
subsequentes” (CNE, 2009: 9). É o 
período destinado à “construção das 
fundações”, cuja recuperação é difícil, 
caso não seja realizada nos quatro 
primeiros anos (Azevedo, 1994: 671). 
Este ciclo de ensino apresenta três 
especificidades: iniciação às literacias 
(linguísticas, matemáticas, científicas, 
estéticas, artísticas), começo da relação 

com o trabalho (criação de hábitos e 
competências de estudo e de trabalho) 
e a percepção global do real. Esta 
última especificidade requer uma 
abordagem integrada para se aceder 
a conhecimentos mais especializados 
(DEB, 2000: 26-28).

A monodocência caracteriza-se por uma 
prática diária com um grupo continuado 
de alunos, o que possibilita um 
conhecimento e acompanhamento dos 
mesmos e uma responsabilidade total 
do professor por todo o percurso e pela 
actividade educativa do aluno, quer ao 
nível pedagógico quer ao nível social e 
moral (Formosinho, 1998). Isto permite 
ao professor a gestão do currículo e de 
todas as interacções dentro e fora da sala 
de aula, uma autonomia pedagógica 
ao nível da organização do tempo 
e do espaço escolares e da relação 
pedagógica, mas também requer dele 
uma polivalência curricular.

Há um consenso generalizado por parte 
dos autores relativamente à adequação 
deste regime de trabalho ao 1º Ciclo 
do Ensino Básico, fundamentando-o 
em razões de natureza simplesmente 
pedagógica ou igualmente psicológica. 
O questionamento da monodocência 
surge quando se assiste à menor valori-
zação das áreas de expressão no 1º 
Ciclo e à sobrevalorização das “áreas 
nobres” reduzindo o currículo, que se 
traduz em “sequência de disciplinas”, e 
contribuindo para a “ghettização” disci-
plinar e o isolamento físico e psicológico 
dos professores (DEB, 2000:54).

ACTIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR E TRABALHO 
DOCENTE NO 1º CICLO 

DOENSINO BÁSICO

[27]
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2. Do “empobrecimento” ao 
“enriquecimento curricular”

A menor apetência de alguns 
professores para as áreas de expressão e 
a inclusão de crianças com necessidades 
específicas está na base da defesa 
e da implementação de sistemas de 
coadjuvação ao professor generalista. 
Por exemplo, em Espanha existem 
professores generalistas e professores 
especialistas que leccionam áreas de 
cariz artístico como Educação Física, 
Música e outras de cariz expressivo e 
integram ainda no currículo regular deste 
nível de ensino uma língua estrangeira.

Por outro lado, a organização social 
do trabalho e as alterações na 
estrutura familiar comportam novas 
tarefas à escola pública e levam-na 
a prolongar a jornada e a aumentar o 
tempo de permanência dos alunos, 
garantindo-lhes, para além do currículo, 
uma permanência segura, isto é, exige 
da escola simultaneamente que se 
“prolongue” como escola, mas que esse 
“prolongamento” assuma também um 
modo não escolar. É neste quadro de 
fundo que, a partir de 2005/2006, são 
introduzidas em Portugal continental 
as Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) no 1º CEB. As AEC 
visam, pois, uma dupla finalidade: a de 
adaptar os tempos escolares às necessi-
dades das famílias, assumindo a escola 
funções de guarda, e a de pretender 
que esses tempos sejam pedagogica-
mente ricos e complementares das 
aprendizagens, ou seja, que estas 
actividades contribuam, globalmente, 
para o sucesso educativo dos alunos. 
Assim, inicialmente, as AEC decorrem, 
preferencialmente, após as actividades 
curriculares.

Numa perspectiva de Escola a Tempo 
Inteiro, a escola pública obriga-se 
à implementação de áreas de cariz 
artístico, designadamente do “Ensino 
da Música” e da “Actividade Física 
e Desportiva”. São estas áreas que, 
juntamente com o Ensino de Inglês, 
são privilegiadas como “actividades de 
enriquecimento” no despacho que as 
institui, já que são elas que merecem 
maior comparticipação financeira. 
A gratuitidade das AEC proporciona 
condições ao nível da igualdade de 
oportunidades de acesso, uma vez que 
antes este tipo de actividades era 
privilégio só de alguns, pois tratava-se, 
genericamente, de actividades extra-
escolares, organizadas por entidades/
instituições privadas, cuja frequência 

implicava dispêndio financeiro das 
famílias.

3. Alteração do paradigma de 
trabalho docente

Da implementação das AEC emergem 
alterações nos paradigmas tradicionais 
de trabalho no 1º Ciclo.

No domínio organizacional, 1) as 
escolas recebem novos agentes que 
vêm dinamizar estas actividades, 
tutelados por instituições/entidades 
diferentes do Ministério da Educação, 
maioritariamente pelas autarquias; 
2) alarga-se o horário de abertura 
dos estabelecimentos do 1º Ciclo; e 
3) o professor titular de turma (PTT), 
professor “generalista”, confronta-se 
com a necessidade de partilhar os 
alunos e o espaço – a sala de aula – 
com os docentes/dinamizadores das 
AEC, com formações específicas 
(professores “especialistas”) para 
trabalharem cada uma das AEC, em 
horários que “fraccionam” o currículo 
e “intrometem”, numa primeira fase, 
descontinuidade no seu trabalho 
pedagógico e, numa segunda fase, lhe 
fragmentam o horário de permanência 
na escola e de interacção com os alunos.

No domínio curricular, são publicadas 
Orientações Programáticas específicas 
para o Ensino de Inglês, Actividade 
Física e Desportiva (AFD) e Ensino 
da Música, que são disponibilizadas na 
página da Direcção Geral de Inovação 
e Desenvolvimento Curricular, e que 
vêm “acrescentar-se” aos documentos 
de orientação curricular vigentes, 
designadamente ao Programa oficial do 
1º Ciclo e às Competências Essenciais 
definidas para o Ensino Básico. Assim, 
temos agora, para os alunos inscritos 
nas AEC, um Currículo que, na sua 
acepção mais abrangente, se alarga com 
a integração de uma língua estrangeira, 
o Ensino de Inglês (cuja oferta tem cariz 
obrigatório desde o início do Programa 
para os alunos dos 3º e 4º anos de 
escolaridade e, a partir de 2008/2009, 
para todos os alunos do 1º Ciclo). 
Simultaneamente, criam-se condições 
para incrementar as áreas de expressão 
que, conforme acima se refere, apesar 
de constarem do desenho curricular, não 
são suficientemente desenvolvidas por 
todos os “professores generalistas”.

No domínio pedagógico, altera-se a 
organização da escola, deixando o 

professor titular de turma de poder 
ser responsabilizado integralmente 
por todos os processos educativos dos 
alunos – sejam eles de carácter curricular, 
pedagógico, social ou moral –, desafiando 
a integração curricular, fragmentando 
o tempo escolar em tempos ou blocos 
lectivos, obrigando a (re)partição da 
sala de aula e dos equipamentos e 
materiais. Estas alterações reflectem-se 
na profissionalidade docente do 
professor “generalista”: continuando 
a ser professor de crianças, passa a 
conviver e interagir com professores 
de “disciplinas”; mantendo um grupo 
constante de alunos, reparte com os 
demais professores/animadores o 
acompanhamento das crianças e a 
dependência afectiva destas; mantendo 
uma relação mais próxima com os 
pais, deixa de dispor na hora de toda a 
informação escolar sobre os seus filhos 
(Formosinho, 1998:13-14).

4. A articulação curricular

As orientações de organização 
destas actividades de enriquecimento 
curricular – Despacho nº 14753/2005, de 
24 de Junho, Despacho nº 12591/2006, 
de 16 de Junho, e Despacho nº 
14460/2008, de 26 de Maio – prevêem 
uma articulação entre as AEC e as 
actividades curriculares. A sua análise 
revela que há uma “matriz” comum 
ao nível de conteúdos e competências 
delineados por exemplo para Expressão 
e Educação Física (área curricular) e 
Actividade Física e Desportiva (AEC), 
para a Música (área curricular) e 
Ensino de Música (AEC). Por outro 
lado, as orientações curriculares para 
as AEC, de uma forma generalizada, 
apontam para uma transdisciplinaridade 
e articulação com os conhecimentos 
curriculares. Para a consecução destes 
princípios que visam uma acção 
educativa globalizante, emerge a 
necessidade de uma organização 
e gestão curricular do 1º Ciclo 
partilhada entre professores titulares 
de turma (PTT) e dinamizadores das 
AEC e a consequente articulação dos 
procedimentos pedagógicos adoptados.

No âmbito da organização curricular, 
Pacheco (1996: 83) distingue três 
modelos de organização curricular – 
o da abordagem das disciplinas, o da 
organização por áreas disciplinares ou 
pluridisciplinares e o modelo integrado 
ou globalizado –, reconhecendo este 
último como modelo mais adequado 
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aos alunos desta faixa etária (1º Ciclo) 
por pretender superar a atomização 
do conhecimento e adequar-se a um 
conceito gestaltista da aprendizagem.

Por outro lado, as AEC devem ser 
programadas de modo a que não ocorra 
uma “hiperescolarização” da vida das 
crianças (Cosme e Trindade, 2007). 
Deve haver sensatez no uso do tempo 
para não se colocarem as crianças num 
ritmo de trabalho com grande pressão 
e sentido de responsabilidade como 
se fosse a soma de dois períodos, 
assim como importa garantir qualidade 
tanto ao nível das actividades 
desenvolvidas como dos profissionais 
que as trabalham, evitar a assimilação 
do formato de aula e organizar as 
actividades de forma flexível e aberta 
a interesses e oportunidades (DEB, 
2000). Importa ainda que os docentes 
das actividades curriculares e de 
enriquecimento curricular se sintam 
gestores e co-gestores do Currículo e 
do trabalho da turma para assegurarem 
a coerência e o equilíbrio (Oliveira, 
Coelho, Matos & Milhano, 2008).

5. Metodologia e contextualização do 
estudo

O estudo que desenvolvemos em 
2008/2009 visa compreender como são 
organizadas as AEC, nomeadamente 
quais os pressupostos da sua 
implementação, a articulação curricular 
existente, as condições e recursos 
disponibilizados, os obstáculos/
constrangimentos percebidos pelos 
actores locais e como foram optimizadas 
estas actividades. São seus objectivos 
identificar modos de organização das 
AEC, perceber mudanças estruturais 
decorrentes da sua implementação nas 
escolas, identificar constrangimentos 
limitadores da operacionalização destas 
actividades e reconhecer factores que as 
potenciam.

Utilizámos, para a recolha de dados, 
pesquisa documental (documentos 
oficiais, normativos externos e 
documentos oficiais internos) e entre-
vistas semi-estruturadas a cinco 
gestores locais, bem como a observação 
não-participante e um inquérito por 
questionário a todos os professores 
titulares de turma e aos professores 
das AEC do Agrupamento de escolas 
(foram devolvidos cerca de 85%).

O trabalho empírico foi desenvolvido 
no concelho de Esposende. Segundo os 
dados de 2006/07, a população residente 
no concelho é de 35 148 habitantes, 
com um total de 6239 alunos matricu-
lados: 1041 na educação pré-escolar, 
1793 no 1º Ciclo do Ensino Básico, 964 
no 2º Ciclo, 1569 no 3º Ciclo e 872 no 
Ensino Secundário. Leccionam, neste 
município, 539 docentes, 110 destes no 
1º Ciclo. São 39 os estabelecimentos 
de ensino do concelho (32 públicos e 7 
privados). A taxa bruta de pré-escolari-
zação situa-se nos 78,63%.

O campo de estudos circunscreve-se a 
um dos Agrupamentos desse concelho 
que, no ano lectivo 2008/2009, 
apresenta uma população escolar de 
675 alunos do 1º Ciclo, repartidos por 
oito estabelecimentos nos quais exercem 
36 professores titulares de turma e 34 
das AEC.

Em 2005/2006 inicia-se a implementação 
das AEC em todo o território continental 
e, consequentemente, neste município. 
Nesse ano, os estabelecimentos do 
1º Ciclo do Agrupamento estiveram 
abertos só nalguns dias da semana, 
dada a inexistência de recursos 
humanos suficientes, sendo apenas 
disponibilizados, no âmbito do 
Programa, professores para o Ensino de 
Inglês para os alunos dos 3º e 4º anos 
e o Apoio ao Estudo ficou a cargo 
dos professores titulares de turma. A 
partir de 2006/07, estas actividades têm 
sido de oferta generalizada a todos os 
alunos do 1º Ciclo, mantendo-se todos 
os edifícios abertos, diariamente, 
até às 17h30. A organização das 
AEC foi sofrendo alterações, fruto 
das dificuldades sentidas e dos 
contributos internos. Todavia, também 
se verificaram contributos externos 
das equipas de acompanhamento e 
monitorização das AEC e da IGE, cujas 
recomendações conduzem a algumas 
alterações no funcionamento geral. Na 
opinião dos inquiridos, no início não foi 
fácil a convivência entre os professores 
“generalistas” e “especialistas”, 
formando-se dois grupos – “os da 
Câmara” e “os da escola” ou do 
agrupamento – e duas escolas – uma 
até às 15h30 e a outra depois das 
15h30 –, sendo as AEC alvo de pouca 
receptividade e de reduzida integração 
na vida das escolas. Progressivamente, a 
situação foi-se alterando. A perspectiva 
global é que, actualmente, a segmentação 
entre actividades curriculares e de 
enriquecimento curricular se tem 
atenuado, favorecendo a articulação 

curricular e integração dos professores 
das AEC na vida das escolas.

6. Organização das AEC

A autarquia assume-se, desde o início, 
como entidade promotora das AEC no 
município, encarando-as como mais--
valia no processo educativo dos alunos, 
e prevendo para a sua organização 
parcerias entre os quatro Agrupamentos 
de Escolas do concelho e a Escola de 
Música, entidade responsável pelo 
Ensino da Música. Hoje, há actividades 
comuns e actividades distintas 
resultantes da avaliação da experiência 
e dos interesses manifestados pelos 
alunos e os horários foram reajustados 
adequando a duração das actividades às 
suas características específicas.

A entidade promotora local tem vindo, 
gradualmente, a estabelecer protocolos 
de colaboração com associações despor-
tivas e sócio-culturais do município, 
para dispor de espaços e equipamentos 
para a prática de modalidades no âmbito 
da Actividade Física e Desportiva 
(AFD) – hóquei, golfe, ténis, natação 
– e assegurar transportes para as deslo-
cações das crianças, envolver agentes 
e instituições da comunidade e famil-
iarizar os alunos com as associações 
desportivas locais.

As restantes actividades decorrem nas 
escolas, que a maioria dos professores 
das AEC considera serem bons espaços 
para a sua realização, excepto alguns 
estabelecimentos escolares, que têm 
apenas as tradicionais salas de aula em 
número igual ao das turmas existentes 
na escola. Este facto põe em evidência 
a necessidade de investimento na 
requalificação do parque escolar e no 
seu apetrechamento com materiais 
pedagógico-didácticos e equipamentos 
específicos adequados às actividades 
implementadas. A autarquia prevê dotar 
os estabelecimentos, particularmente 
os novos centros escolares, de salas 
específicas para estas actividades, tal 
como aconteceu num centro escolar 
inaugurado no decurso do ano lectivo 
de 2008/09 no Agrupamento em estudo, 
em que duas salas foram reservadas 
e equipadas especificamente para o 
Ensino da Música, pondo-se os alunos 
a “rodar”, ao longo da semana, pelas 
mesmas.

Ao nível dos recursos humanos, as 
entidades organizadoras valorizam a 
estabilidade dos docentes das AEC 
e a sua integração na vida escolar 
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professores das AEC com a autarquia 
e, ao invés, um grande distanciamento 
e praticamente falta de identificação 
com o Agrupamento de escolas. Esta 
prevalência da autarquia em toda a 
acção organizativa mesmo em aspectos 
de natureza pedagógica, uma vez que 
avançou recentemente para a nomeação 
de Coordenadores concelhios de activi-
dade que se responsabilizam por tarefas 
relativas à planificação e avaliação das 
AEC, acaba por ter repercussões na 
gestão e integração destas actividades 
na cultura escolar do Agrupamento.

Assim, apesar da atribuição legal aos 
professores titulares de turma (PTT) 
de responsabilidades no âmbito da 
supervisão e acompanhamento destas 
actividades de enriquecimento, eles 
não são envolvidos claramente por 
parte da autarquia ou da direcção do 
Agrupamento nas diferentes fases do 
processo de organização das AEC e 
confrontam-se com a segmentação das 
informações/orientações: a autarquia e 
os Coordenadores das AEC divulgam 
orientações aos Professores das 
AEC e o Conselho Executivo e os 
Coordenadores de estabelecimento 
divulgam informação aos PTT. Este 
trabalho segmentado não favorece 
a articulação ao nível da implemen-
tação nem a consistência das acções 
educativas.

Os  PTT declaram receber informações 
diversas de índole pedagógica relativa-
mente às actividades dos professores 
das AEC e que, globalmente, recebem 
menos informações sobre  as AEC 
do que  aqueles,  condicionando o seu 
acompanhamento e supervisão. O não 
envolvimento dos PTT no processo de 
organização/acompanhamento das AEC 
dificulta a aceitação destas actividades, 
a compreensão do seu alcance social e 
educativo e as tarefas de articulação e 
integração curricular.

Os PTT são maioritariamente profes-
sores mais experientes na docência e 
com um conhecimento mais global dos 
alunos que poderiam colaborar com os 
professores das AEC, genericamente 
menos experientes e por vezes com 
formação para outros níveis de ensino. 
O Agrupamento de escolas confiou 
essencialmente aos Coordenadores de 
estabelecimento o acompanhamento 
destas actividades nas diversas escolas e, 
como tal, o funcionamento das mesmas 
depende de factores como o interesse 
dos docentes envolvidos e a capacidade 
de liderança e a adesão do Coordenador 

As famílias “aproveitam” as funções 
de guarda e custódia das AEC, cuja 
principal justificação é proporcionar 
maior igualdade nas condições de 
acesso e sucesso educativo dos alunos. 
Contudo, o carácter facultativo destas 
actividades permite que a elas faltem 
alguns daqueles alunos que mais delas 
precisariam.

No que respeita à oferta das AEC, a 
autarquia tem apoiado a sua implemen-
tação, nomeadamente no âmbito de 
materiais específicos, equipamentos e de 
apoio financeiro para materiais desgas-
táveis, mas está limitada na diversifi-
cação da oferta pelos constrangimentos 
de financiamento desigual conforme as 
prioridades definidas pelo Ministério da 
Educação. Por outro lado, o Programa 
das AEC é implementado sem a requali-
ficação prévia dos edifícios escolares, 
o que comporta algumas dificuldades 
organizacionais particularmente em 
escolas de reduzida dimensão. Nestas, 
assiste-se à falta de espaços para além 
das salas de aula, de infra-estruturas 
adequadas à prática de actividades de 
cariz artístico-desportivo, de recursos 
humanos de apoio. Nalguns casos, a 
ausência de cantina obriga à deslocação 
dos alunos a espaços exteriores para 
almoçarem.

Por seu turno, apesar de o número de 
horas de permanência dos alunos na 
escola ter aumentado com a implemen-
tação das AEC, o quadro de pessoal 
auxiliar dos estabelecimentos escolares 
não sofreu transformações, obrigando 
à reformulação da gestão dos seus 
horários e à compatibilização do tempo 
de apoio a todas as actividades curricu-
lares e de enriquecimento curricular 
com o tempo necessário para tarefas 
de limpeza/asseio do estabelecimento.

Com o Programa de Enriquecimento 
Curricular alargam-se as competên-
cias e as atribuições da autarquia para 
com os estabelecimentos do 1º Ciclo. 
Elas assumem a função de organização 
e gestão das AEC em articulação com 
a direcção do agrupamento de escolas. 
As responsabilidades da autarquia 
situam-se ao nível da planificação 
geral destas actividades, da selecção 
e contratação dos professores e da 
assunção dos encargos com o proces-
samento das remunerações dos profes-
sores das AEC, bem como das tarefas de 
acompanhamento e avaliação da imple-
mentação destas actividades. Isto acaba 
por conferir uma grande e, por vezes, 
praticamente exclusiva identificação dos 

mas entendem que, apesar de algumas 
melhorias introduzidas, a precariedade 
de vínculo e de condições laborais 
oferecidas está na base de alguma 
“falta de assiduidade” e leva vários 
a abandonar o Programa durante o 
ano se surgirem melhores oportuni-
dades, interrompendo-se a actividade 
até à substituição. Como solução, a 
entidade promotora estabeleceu proto-
colos de colaboração com Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
do concelho para criar uma bolsa de 
recursos. Este dispositivo supridor 
das faltas contribuiu para a redução 
significativa de tempos sem professor 
nas AEC e para a normalização do 
seu funcionamento. Entretanto, vários 
inquiridos defendem a integração dos 
docentes das AEC nas estruturas do 
Ministério da Educação, em condições 
de igualdade com os outros docentes.

As AEC decorrem todos os dias entre as 
15h45 e as 17h30. Contudo, a estreiteza 
deste período temporal impede a 
concentração de actividades para o 
mesmo professor, tornando difícil a 
sustentação das AEC. Os professores 
das AEC sugerem que se “flexibilizem” 
os tempos das áreas curriculares, isto 
é, “fragmentem”-nos e “intervalem” 
tempos das AEC, originando horários 
completos e tornando-os mais atractivos.

Os professores inquiridos têm concep-
ções divergentes sobre as AEC: para 
uns elas devem ter um cariz essencial-
mente lúdico-recreativo e ser encaradas 
como ocupação de tempos livres, e para 
outros elas devem articular-se com o 
currículo do ensino regular para melhor 
contribuírem para o enriquecimento dos 
alunos.

7. Mudanças estruturais

Com a implementação das AEC, 
as escolas do 1º Ciclo mantêm-se 
abertas até às 17h30. A maioria dos 
alunos inscreve-se nestas actividades, 
chegando a taxa de frequência a 
alcançar os 100%, particularmente nas 
escolas das freguesias mais interiores, 
passando a beneficiar de actividades de 
cariz artístico, mais especificamente de 
Ensino da Música, de Actividade Física 
e Desportiva e de iniciação ao Inglês, 
dispondo de professores com formação 
específica, podendo assim desenvolver 
competências específicas antes nem 
sempre trabalhadas.
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material específico para as AEC, bem 
como a reforçar as verbas para material 
de desgaste.

Recentemente foi inaugurado um 
novo centro escolar, cujos espaços e 
infra- estruturas de apoio melhoram 
as condições de trabalho de alunos e 
professores, permitem, na maioria dos 
casos, manter os alunos sempre no 
mesmo grupo, ajudando a criar rotinas 
de qualidade e a evitar cansaço e 
indisciplina (CNE, 2009:78). A maior 
dimensão dos centros escolares permite 
aos professores das AEC o desen-
volvimento de toda a actividade num 
só estabelecimento, garante-lhes mais 
estabilidade, melhor integração e identi-
ficação com a escola e articulação da 
acção docente com o PTT.

Globalmente, os inquiridos reconhecem 
diversos pontos fortes no Programa, 
como a conciliação de funções de guarda 
e custódia com as de enriquecimento 
curricular, consideram-no uma 
mais-valia para as famílias e para os 
alunos e valorizam a sua gratuitidade 
como condição de maior equidade 
e igualização de oportunidades no 
acesso generalizado das crianças 
a estas actividades. Os professores 
entendem que as AEC contribuem 
para um desenvolvimento mais 
integral dos alunos, especialmente na 
dimensão artística e na aprendizagem 
precoce da língua estrangeira, com 
actividades mais estimulantes e 
docentes especializados, e concorrem 
para o desenvolvimento transversal de 
capacidades e destrezas, potenciam as 
aprendizagens e, consequentemente, 
aumentam o sucesso educativo. 
Consideram ainda que o contacto entre 
os docentes de ciclos diversos favorece 
a transição gradual do 1º para o 2º Ciclo.
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responsável – não favorecem inicia-
tivas e projectos locais diferenciados. 
Podem até diminuir a comparticipação 
financeira (de 262,50€/aluno/ano para 
190€) se as entidades promotoras não 
oferecerem uma das actividades privi-
legiadas (AFD ou Ensino da Música), 
já que a oferta de Inglês é obrigatória, 
mesmo que preencham os mesmos 
tempos com actividades enriquecedoras 
e do agrado dos alunos.

A implementação rapidamente 
generalizada das AEC no 1º Ciclo não foi 
acompanhada de acções de formação e/
ou de sensibilização, verificando-se que 
a maioria dos PTT afirma desconhecer 
as Orientações Curriculares das AEC, 
bem como relatórios elaborados tanto 
a nível local como a nível nacional. A 
falta das acções e o desconhecimento 
dos documentos produzidos também 
não favorecem a articulação curricular, 
limitando-se as reuniões existentes, 
genericamente, à conformidade 
normativa e à adição de dados sobre o 
aproveitamento e o comportamento dos 
alunos, sem avançar, na generalidade 
dos casos, para a discussão de propostas 
de reformulação e o delineamento de 
objectivos e estratégias diferenciadas 
para integração dos alunos. 
Constata-se indefinição sobre as 
finalidades e objectivos das actividades, 
descoordenação e segmentação  
de  informações  e  orientações das 
entidades organizadoras e imprecisão 
de orientações de natureza pedagógica, 
particularmente no âmbito do 
acompanhamento e supervisão das AEC 
pelos PTT.

Os professores inquiridos consideram 
ainda constrangimento o carácter facul-
tativo da frequência das AEC, alegando 
problemas de sequencialidade quando 
os alunos chegam ao 2º Ciclo com 
níveis diferentes de domínio do Inglês 
e defendendo o Ensino de Inglês como 
actividade curricular e, como tal, de 
frequência obrigatória.

9. Expectativas positivas

Alguns estabelecimentos de ensino 
do 1º Ciclo apresentam precárias 
condições físicas e os recursos 
pedagógico-didácticos são escassos, 
nomeadamente para a prática de activi-
dades de cariz desportivo e artístico, 
obrigando a autarquia a mobilizar 
verbas para melhorar as condições 
gerais das escolas e apetrechá-las com 

de estabelecimento a estas actividades. 
Os coordenadores concelhios de activi-
dade, apesar de desempenharem o cargo 
pela primeira vez em 2008/09, são 
reconhecidos pelos professores das AEC 
como os elementos responsáveis pela 
divulgação de mais informações de cariz 
pedagógico, nomeadamente no âmbito 
da programação e avaliação.

Apesar das dificuldades percebidas, as 
AEC possibilitam novas dinâmicas, 
nomeadamente no âmbito da articu-
lação curricular horizontal e vertical. 
Assim, os professores consideram que 
as reuniões de articulação curricular 
horizontal têm proporcionado melhorias 
no relacionamento entre docentes das 
AEC e PTT e maior sentido de unidade 
e de corpo escolar, bem como maior 
fluxo de informações, especialmente as 
relativas ao comportamento dos alunos. 
A globalidade da acção educativa e a 
articulação com as actividades curricu-
lares situa-se mais no plano das orien-
tações para a acção do que no plano 
da acção concreta, apesar das reuniões 
realizadas. Por sua vez, a articu-
lação entre ciclos, que tradicional-
mente têm vivido separados, é vista 
como uma necessidade, embora persista 
alguma desconfiança relativamente à 
importância das reuniões realizadas.

8. Constrangimentos

A organização e implementação das 
AEC depara-se com constrangimentos 
legais que fomentam a unicidade da 
oferta e delimitam a autonomia das 
entidades organizadoras, quando 
definem a forma de organização 
relativamente ao tempo, ao espaço 
e ao agrupamento de alunos, numa 
configuração escolarizante passível de 
ser agravada por uma leitura segmentada 
das orientações programáticas para cada 
uma das AEC e pela indução do trabalho 
de natureza meramente disciplinar, sem 
a perspectiva globalizante, incongruente 
com os princípios das AEC, com as 
suas finalidades nem com o estádio de 
desenvolvimento das crianças.

Os condicionalismos legais e a recepção 
burocrática de um projecto concebido 
segundo uma lógica centralista de 
uniformidade e de impessoalidade 
que pré-determina as características 
organizativas – como o tipo de oferta 
educativa, a carga horária, o perfil de 
recursos humanos a contratar, a entidade 
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[Palavras-chave] Consciência, Educação 
integral, Formação de professores

A presente pesquisa aborda o desen-
volvimento profissional de professores 
com enfoque no estudo da consciência, 
esta que é uma potencialidade do ser 
humano, que o possibilita distinguir o 
melhor caminho a seguir no dia a dia do 
viver, inclusive no processo educativo, 
a partir da integração do seu sentir, 
pensar e agir, em prol de uma educação 
integral. Tal abordagem encontra-se 
alicerçada em Morin (1982) ao afirmar 
a necessidade de fazermos ciência com 
consciência. A proposta deste artigo 
é auxiliar no desenvolvimento da 
consciência de professores, resgatando 
os valores subjetivos além dos objetivos, 
a emoção além da razão, a essência além 
da aparência, a profundidade além da 
superficialidade, a transdisciplinaridade 
além da disciplinaridade. Assim, os 
educadores poderão proporcionar aos 
educandos condições de uma formação 
integral, de tal maneira que tenham 
condições de descobrir, por si só, suas 
tendências, bem como sua finalidade de 
existir, seus deveres naturais para com a 
vida, incluindo valores que envolvam as 
pessoas e a natureza, no seu equilíbrio 
dinâmico. Concordamos com Moraes 
(2008) ao afirmar que é necessário ir 
além do conhecimento linear, super-
ficial, fragmentado e ordenado, se 
realmente pretendemos conhecer verda-
deiramente alguma coisa nesse mundo, 

pois os fenômenos complexos são 
multidimensionais, tal como é o ser 
humano em seu processo de conhecer, 
aprender, conviver e ser. Para tanto, 
propomos o estudo da consciência no 
processo de formação de professores, 
afinal, a consciência é a melhor maneira 
de conhecermos a nós mesmos, nos 
conduzindo da fragmentação à totali-
dade, a partir da ampliação da nossa 
percepção acerca da realidade, como um 
todo. Esta perspectiva de formação de 
professores está fundamentada também 
em Moraes (2008) quando anuncia que 
devemos educar no caminho do amor e 
da solidariedade, educar para a evolução 
do pensamento, da consciência e do 
espírito humano, educar para o resgate 
da sensibilidade, para o encontro da 
beleza, para a busca da plenitude e 
elevação da consciência humana. A 
nossa proposição, por fim, é destacar 
o papel da consciência como a base de 
sustentação dos pilares da educação 
para o século XXI (Unesco, 1999), para 
evitarmos a criação e/ou manutenção de 
conflitos, fruto da fragmentação do ser 
humano com ele mesmo e dele com a 
sociedade. Mesmo porque quanto mais 
consciência tem o ser humano menos 
desequilíbrios ele tem e, na sociedade, 
produz. 

O PAPEL DA CONSCIÊNCIA 
NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES
[30]
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[Resumo] O Decreto-Lei nº75/2008 
instituiu o cargo de director nas escolas 
públicas, embora sem impacto no ensino 
particular, onde a direcção já era exercida 
por um director. Este paradoxo em torno 
do ensino particular: “marginalizado” 
(Estêvão, 1998) pelos normativos, pa-
ralelamente ao reconhecimento do seu 
valor socioeducativo, ao torná-lo modelo 
de reformas conducentes a uma maior 
autonomia e eficácia das escolas, impunha 
uma avaliação do modus operandi dos 
directores das escolas privadas, cujas 
competências são desenvolvidas numa 
lógica de prestação de contas perante a 
clientela e de mercado (Estêvão, 1998), 
aproximando-se assim do que hoje se 
preconiza para a escola pública.

[Palavras-Chave] competências, director, 
ensino particular.

1. Introdução

No contexto educativo português, a 
recente mudança do modelo de gestão 
– simultaneamente mais participativo, 
mediante a abertura à comunidade, e 
unipessoal, pela criação do cargo de 
director – foi “no sentido de reforçar a 
liderança da escola e de conferir maior 
eficácia, mas também mais responsabi-
lidade ao director”, a quem se institui 
“um regime de avaliação e prestação 
de contas” (Ministério da Educação, 
Decreto-Lei nº75/2008).

No concernente ao ensino particular 
e cooperativo, este normativo não 
acrescentou nada de substancialmente 
novo, uma vez que a direcção daquelas 
escolas já é exercida por um gestor de 
topo, designado de director, o qual detém 
formalmente o poder e a competência 
para conduzir a organização escolar. 
Independentemente do contexto – 
público ou privado – as competências 
do director tornaram-se um tópico de 
eleição, estando os estudiosos da ciência 
organizacional convictos de que se 
está perante a chave da mudança nos 
sistemas educativos, no sentido de os 
tornar mais eficazes e aumentar os seus 
níveis de qualidade.

Tendo em conta a necessidade de 
contribuir para um maior conheci-
mento do tema, o nosso trabalho 
centrou-se nas competências do director 
no ensino particular, no sentido de 
perceber as representações dos docentes 
e dos próprios directores acerca das 

competências necessárias para o desem-
penho desse cargo.

Os resultados obtidos convergem na 
assunção de que os directores das 
escolas privadas estão mais próximos 
do perfil de competências do director 
ideal, em virtude de exercerem uma 
gestão pedagógico-empresarial, sujeita 
à livre concorrência, que implica líderes 
mais dinâmicos e empreendedores 
com uma relação de profundidade 
com o tecido organizacional, baseada 
na colaboração e partilha de valores 
(Estêvão, 1998).

2. Enquadramento

2.1 Ensino Particular

O percurso do ensino privado português 
pautou-se por inúmeros avanços e 
recuos. Desde a publicação do seu 
estatuto (Decreto-Lei nº553/80) e a 
actualidade, constata-se uma profunda 
inalterabilidade, sinónimo de uma 
“política de abandono e algum desleixo” 
por parte do Estado (Estêvão, 1998). 
Em 2005, a LBSE, (Lei nº49/2005), 
ainda em vigor, sofreu alterações que 
em nada contribuíram para alterar o 
Estatuto do Ensino Particular e a sua 
relação com o Estado.

Deste modo, somos levados a concordar 
com Estêvão (1998 p. 27) “que, em 
Portugal, nunca houve propriamente 
um movimento reformador tendente à 

AS COMPETÊNCIAS 
DO DIRECTOR NAS 

ESCOLAS PARTICULARES: 
CONCEPÇÕES DOS 
DOCENTES E DOS 

DIRECTORES

[32]
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concessão de autonomia às escolas, por 
parte da administração central. Todavia, 
as escolas privadas apresentam germens 
de autonomia que podem propiciar 
o desabrochar de um projecto 
autonómico mais consistente, embora 
estejamos conscientes das dificuldades 
que a situação oficial de “autonomia de 
abandono e algum desleixo” suscita.

2.2 Autonomia

A autonomia traduz-se numa trans-
ferência de competências da 
Administração Central para as escolas, 
através da celebração de contratos 
de autonomia, dentro de determi-
nados limites, e com possibilidade de 
alargamento, pela elaboração de um 
projecto educativo próprio, regula-
mento interno e plano anual de activi-
dades – considerados pelos normativos 
como os verdadeiros instrumentos de 
autonomia. Pese embora a obsessão 
reguladora do Estado, a elevada legis-
lação imposta às escolas não anula a 
possibilidade de serem produtoras de 
regras. Lima (1992, p. 169) sublinha 
este postulado, pois “a escola não será 
apenas um locus de reprodução, mas 
também um locus de produção”, acres-
centando que mesmo que as escolas 
não arrisquem a produção de regras 
próprias e sigam os normativos da 
administração central, a sua aplicação 
pode sofrer rupturas, dando origem a 
“infidelidade normativa” face às regras 
impostas, que corresponde grosso modo 
às “autonomias clandestinas” de João 
Barroso (1998) - que defende uma 
autonomia escolar construída e não 
decretada, na medida em que ela deve 
ter em conta o carácter específico de 
cada escola, resultante das interacções 
dos seus actores organizacionais.

2.3 Rankings

A inferioridade numérica, muito expres-
siva, no número de escolas particulares, 
comparativamente às públicas deu-nos 
o ensejo necessário para trazer à 
colação a problemática dos rankings, 
cuja publicação nos últimos anos 
tem credibilizado o ensino particular, 
através de uma crescente visibilidade 
alcançada nos lugares cimeiros e 
funcionando como um veículo de 
publicidade para o sector privado, 
muito empolgado pelos media e pela 
sociedade em geral (Matos et al, 2006).

3. Conceito(s) de competência

Por se tratar de um trabalho de 
investigação sobre as competências do 
director nas escolas particulares, onde 
se cruzam duas lógicas: a educacional, 
orientada para os resultados escolares, 
e a empresarial, norteada pela 
produtividade/lucratividade – torna-se 
necessário identificar as características 
que consubstanciam o perfil de 
competências dos gestores de topo das 
organizações escolares particulares.

A introdução do conceito de 
competência, no contexto educativo, 
surge ligada à formação profissional 
(Ramos, 2001; Roldão, 2003), ao 
discurso da qualificação, que valoriza 
a aprendizagem contextualizada e em 
acção (Pacheco, 2005) e ao currículo 
por competências.

A competência acusa fragilidade 
conceptual, quando definida como 
uma súmula de saberes, saber-fazer 
e saber-ser, que a reduz a uma lista 
de comportamentos, sem a ver como 
um processo de saber agir e reagir em 
situações complexas, pela mobilização 
de conhecimentos e recursos (Le Bortef, 
2004; Seabra, 2010).

É encarada como processo quando se 
traduz no “saber agir, saber mobilizar 
recursos, saber aprender, saber compro-
meter-se, saber assumir responsabili-
dades com visão estratégica (Fleury & 
Fleury, 2000).

Surge associada a conhecimento quando, 
numa visão sincrética, Perrenoud 
(2003) admite que não há competência 
sem conhecimento, embora considere 
plausível o inverso, isto é, que possa 
haver conhecimento sem competência.

Competência é também vista como 
combinação estruturada e dinâmica 
de diversos saberes, comportamentos, 
práticas, avaliação de recursos internos 
e externos ao sujeito (Legendre, 2008).

Hodiernamente, a Competência liga-se 
à competitividade por imbricar trans-
versalmente na organização do trabalho, 
ao requerer trabalhadores com inicia-
tiva, capacidade de inovação e colabo-
ração, mediante a necessidade de se 
adaptarem a um trabalho em constante 
evolução. Deste modo, a competência 
alia-se à competitividade que espoleta 
a ingente aprendizagem ao longo da 
vida, consubstanciada por diferentes 
contextos formativos, adequados às 

necessidades de cada um (Galvão, Reis 
& Oliveira, 2006).

Do ponto de vista da Teoria Geral 
da Administração – competências são 
qualidades que tornam alguém capaz 
de analisar uma situação problemática 
e apresentar soluções (Chiavenato, 
2000). Este autor considera que tais 
competências devem ser duráveis e não 
descartáveis:

Conhecimento – manual de informações, 
conceitos, experiências e aprendizagens 
do director. Tendo em conta que o 
conhecimento muda à velocidade da 
inovação, o director deve actualizá-
lo continuamente para criar mais valor 
para a organização e evitar que ela fique 
ultrapassada.

Perspectiva – capacidade de 
transformar a teoria em prática, de 
aplicar o conhecimento na análise das 
situações, na solução dos problemas e 
na condução da organização. É através 
da perspectiva que o director põe em 
acção os conceitos e ideias abstractas 
que estão na sua mente, visualizando 
oportunidades e propondo soluções 
criativas e inovadoras.

Atitude – representa o estilo pessoal de 
fazer as coisas acontecerem, a maneira 
de liderar, motivar, comunicar e envolve 
impulso e determinação de inovar, 
espírito empreendedor e inconformismo 
perante os problemas. É pela atitude 
que o director se transforma num agente 
de conservação/manutenção/inovação.

4. Liderança

“Dirigir em educação não é comandar. É 
um trabalho constante de terreno muito 
mais do que de altura” (Pelletier, 2008).

De facto, independentemente do 
contexto, público ou privado, a direcção/
gestão das escolas, tradicionalmente 
associada ao conceito de chefia, 
começa a adoptar novas perspectivas, 
onde ganha protagonismo o conceito de 
liderança, concretizada pelo decreto-lei 
nº75/2008. Lê-se no seu preâmbulo que 
é necessário criar condições “para que 
se afirmem boas lideranças e lideranças 
eficazes” personificadas num rosto 
dotado de autoridade para desenvolver 
o projecto educativo de escola: o director 
(Ministério da Educação, 2008).
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De forma simples e axiomática, 
Southworth (1998, In. Pina, 2003, 
p. 48), identifica a gestão como “o 
fazer com que a escola caminhe”, ao 
passo que a liderança faz com que a 
escola caminhe “para algum lado”, isto 
é, num sentido, com uma determinada 
orientação.

Referindo-se às organizações em geral, 
Chiavenato (1999, p. 51) considera que, 
quando todos os funcionários conhecem 
a missão e os valores que norteiam o 
seu trabalho, é mais fácil contribuir 
para a eficácia organizacional. Ter 
visão também é fundamental nas novas 
organizações, devido ao facto de já 
não se controlarem pessoas por regras 
burocráticas e hierarquia de comando, 
mas sim pelo compromisso com a visão 
e os valores compartilhados.

Estes pressupostos imbricam na 
dicotomia Direcção por valores/
Direcção por Objectivos que sistematiza 
o modus operandi dos líderes das escolas 
privadas, cuja operacionalização de 
competências se move entre a direcção 
por objectivos (os resultados escolares) 
e a direcção por valores – ao pretender 
o desenvolvimento de uma cultura 
organizacional, pela identificação dos 
membros da organização com a sua 
visão (o para onde vamos?) e com a sua 
missão (qual a razão de ser? /para quê?), 
na promoção de uma resposta mais 
eficaz à mudança, o desenvolvimento 
profissional e os valores nos membros 
da organização (Garcia, 2002).

Deste modo, o director de escolas 
particulares enquadra-se no perfil do 
líder pós- convencional: aquele que 
focaliza pessoas, comunidade e valores 
como marcas distintivas, ao invés de 
um mero gestor do status quo organiza-
cional (Garcia & Dolan, 1997).

5. Metodologia

Atendendo ao problema de investigação 
formulado e aos objectivos da pesquisa, 
desenvolvemos um estudo exploratório 
de descrição das percepções dos 
docentes e directores acerca das 
competências do gestor de topo das 
escolas privadas. Optámos por uma 
metodologia mista, isto é, quantitativa 
e qualitativa, conduzida num ambiente 
natural - o local onde os participantes 
trabalham - e tendo como estratégia 
basilar de recolha de dados o inquérito 
e a entrevista.

Sendo os docentes e directores de 
escolas particulares a população-
-alvo, utilizámos uma amostra de 
conveniência, constituída por 63 
inquéritos a docentes e 4 entrevistas 
a directores do distrito do Porto. Para 
o tratamento dos dados recolhidos, 
utilizámos a análise estatística, 
através do programa SPSS, para os 
questionários, e de conteúdo categorial, 
para as entrevistas semi- estruturadas.

6. Resultados da Investigação

Os dados obtidos convergem na 
assunção de que os directores de escolas 
particulares estão mais próximos do 
perfil de competências do director 
ideal, em virtude de exercerem uma 
gestão simultaneamente pedagógica e 
empresarial, numa lógica de prestação 
de contas perante a clientela – posição 
sustentada por Estêvão (1998), quando 
refere que as escolas privadas reúnem 
condições que as aproximam mais do 
“ideal das escolas autónomas”, devido 
ao facto de possuírem direcções mais 
dinamizadoras, uma gestão com uma 
relação de profundidade com o tecido 
organizacional, bem como um sistema 
relacional fortemente enraizado na 
colaboração e partilha de valores (idem).

Decorrente desta conclusão geral, 
apresentamos a súmula das conclusões:

Assim, na categoria “Características 
pessoais e profissionais do director 
ideal”, o cruzamento de dados obtidos 
por questionário e por entrevista 
conduz-nos a uma posição análoga dos 
docentes e directores. Ambos consid-
eram que não é relevante, para se 
ser director do ensino particular, o 
sexo e a idade. Também no item 
“Habilitações académicas” consideram 
que a licenciatura deve ser o requisito 
académico mínimo. Porém, no que 
respeita ao “nível de ensino onde o 
director exerceu a sua prática”, os 
docentes preferem o ensino secundário, 
ao passo que os directores entrevistados 
consideram que não se trata de um 
factor determinante no seu saber- fazer. 
Quanto aos “anos de serviço para se 
ser director”, é indiferente para ambos 
os actores educativos, considerados na 
nossa amostra, embora os directores 
ressalvem que a experiência e perform-
atividade se adquirem necessariamente 
com alguns anos de trabalho, comple-
mentadas com formação especializada 
na área da gestão escolar ou empresarial, 

sendo este item igualmente prezado 
pelos docentes.

Os dados apoiam a reflexão de 
Chiavenato (2004), quando defende 
que o director deve ter uma formação 
ampla e variada que lhe permita 
ser um agente da mudança e da 
transformação, levando a escola a 
novos rumos, processos, objectivos 
e não um mero gestor do quotidiano. 
Por outro lado, e paralelamente a 
esta formação pluridimensional, Katz 
(1995) defende que o desempenho 
de um gestor de topo necessita da 
combinação de habilidades técnicas, 
humanas e conceptuais, as quais não se 
subordinam impreterivelmente à idade, 
sexo ou anos de experiência – o que 
nos leva a crer que a opinião dos 
docentes e directores da nossa amostra 
sobre esta matéria segue, no essencial, a 
tendência da literatura consultada.

No que se refere às “competências 
do director”, a elevada concordância 
encontrada nos resultados dos 
questionários aponta no sentido de uma 
forte consensualidade dos docentes em 
torno das competências do director 
ideal, no ensino particular, corrobo-
rada pelos baixos desvios- padrão nos 
itens desta categoria e que nos leva 
a crer que a opinião dos docentes a 
este respeito está bem consolidada, 
a avaliar pelo consenso total obtido 
no item “capacidade de trabalhar em 
equipa” e consenso alto ou moderado/
alto nas capacidades de “comunicação”, 
“intelectual”, “empreendedorismo”, 
“criatividade/inovação” e “gestão de 
recursos humanos”.

As entrevistas aos directores 
permitiram-nos aprofundar as 
percepções relativas às competências 
distintivas de um bom director de 
escolas privadas. De uma forma geral, 
os entrevistados dão grande relevo 
às competências administrativas, 
pedagógicas, empresariais, éticas e de 
personalidade, geradoras do bem-estar 
de todos os actores organizacionais. 
Quando questionados sobre o tipo de 
liderança que o director deve adoptar, 
as respostas foram diversificadas, 
repartindo-se por uma liderança 
de excelência que visa prestar um 
serviço de excelência, alicerçado na 
transparência, isenção e que se impõe 
pelo exemplo; uma liderança horizontal, 
de proximidade e não de altura, 
identificável com um líder democrático 
e visionário, isto é, que vê ou antevê o 
futuro que deseja para a organização que 
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demonstraram uma total concordância 
em relação ao conhecimento do Projecto 
Educativo e demais projectos, dado que 
corporizam a identidade e imagem da 
instituição.

As percepções aventadas por docentes 
e directores apoiam a argumentação 
de Perrenoud (2008) quando refere 
que a competência de alguém, e 
neste caso de um director, implica 
ter conhecimento e capacidades, 
admitindo até que não há competência 
sem conhecimento. Transportando 
esta reflexão para a nossa análise, 
parece-nos plausível considerar que 
para ser competente, o director deve 
ter conhecimento actualizado de todos 
os projectos da escola que dirige e 
zelar pela sua consecução, pois é ele o 
primeiro e último responsável de tudo 
o que acontece e dos resultados obtidos.

Passando à categoria “Funções/papéis do 
director”, constata-se uma convergência 
de posições dos docentes e directores 
no que concerne ao papel de gestor 
pedagógico, empresarial e de construtor 
de consensos, mas existe alguma 
discrepância na concepção do director 
como executor de poderes previstos na 
Lei: os docentes não dão tanto realce à 
função do director como supervisor dos 
poderes que o Ministério da Educação lhe 
confere, com um consenso moderado/
baixo (DP = 0,71), diferentemente dos 
directores entrevistados que afiançam 
um necessário entrosamento entre as 
metas pedagógico - empresariais e os 
normativos emanados pela tutela, uma 
vez que nenhuma instituição está acima 
da lei. Os dados recolhidos por entrevista 
deram mais consistência à percepção que 
os directores têm sobre as suas funções/
papéis. No que concerne à categoria 
D2 “Funções dos directores ao nível 
de gestores empresariais/pedagógicos”, 
as respostas avançadas vão no sentido 
de que os directores de escolas particu-
lares têm de ter sempre presente que 
a viabilidade de um projecto educativo 
baseia-se na interdependência entre a 
boa gestão pedagógica e empresarial, 
sujeita à lei da oferta e da procura. No 
que à “Construção de consensos” diz 
respeito, os entrevistados consideram 
que, pela posição que ocupam, devem 
fomentar uma cultura de participação e 
responsabilização colectiva.

Os dados obtidos relativamente 
às funções/papéis do director, na 
óptica dos docentes e dos directores, 
apoiam a argumentação de Mintzberg 
(1973) que identifica três categorias 

nomeadamente a visão, ambição, 
valores partilhados, responsabilidade, 
transparência e relação horizontal e não 
de altura com os seus subordinados - 
perspectiva da Direcção por Valores, 
subscrita por Garcia e Dolan (1997), 
que combina valores com pessoas e 
concebe “a pessoa como um fim”, 
perfeitamente condizente com os líderes 
pós-convencionais (Garcia, 2001) que 
actuam de forma transformadora para 
dar sentido à sua vida e à dos outros. 
De igual forma, Chiavenato (1999) 
considera que a eficácia de uma organi-
zação é mais fácil de alcançar quando 
todos os actores conhecem a missão e 
os valores que norteiam o seu trabalho, 
levando a um compromisso com a 
visão e os valores partilhados.

Na categoria “Conhecimentos e 
informação relevante e actualizada 
do director”, observou-se uma grande 
concordância de resultados entre os 
docentes, com valores superiores a 
4,7 e desvios- padrão reveladores de 
consenso alto nos itens “Construção/
Conhecimento do Projecto Curricular 
de escola/agrupamento” e “Construção/ 
Conhecimento do Regulamento 
Interno”, e consenso moderado/alto 
nos restantes, exceptuando o item 
que se referia ao “Conhecimento do 
meio escolar” por parte do director 
que acusou menor consenso (DP = 
0,55). Estes resultados sugerem uma 
elevada concordância entre os docentes 
inquiridos, evidenciando serem 
favoráveis a que os directores conheçam 
bem e se empenhem na idealização, 
construção e acompanhamento dos 
documentos e projectos que orientam e 
enformam a vida da escola.

Os dados obtidos mediante entrevista 
permitiram aprofundar as reflexões 
feitas com base no questionário. Assim, 
na categoria, “Conhecimentos e infor-
mação actualizada que, idealmente, 
o director deve ter”, os entrevistados 
reconheceram ser absolutamente 
necessário para a instituição que o 
director esteja ao corrente do que 
se passa dentro da escola e da sua 
envolvente, pois uma instituição é 
um ecossistema que interage interior 
e exteriormente. Na categoria “Tipo 
de envolvimento na construção e 
acompanhamento dos documentos de 
referência da escola”, os entrevis-
tados também pensam que o director 
se deve empenhar na construção desses 
documentos, não como fautor, mas 
como líder que delega responsabilidades 
e coordena as equipas. Os directores 

dirige. No que respeita aos demais itens 
desta categoria, nota-se uma assinalável 
convergência com os docentes, uma vez 
que os directores também enaltecem 
o trabalho em equipa, conducente 
à partilha de saberes, valores e, 
consequentemente, à produtividade e 
eficácia; prezam a criatividade, inovação 
e empreendedorismo, considerados 
pilares fundamentais para garantir a 
vanguarda no universo competitivo 
das organizações actuais, através de 
uma gestão dos activos humanos, 
pautada pela comunicação do que se 
visa alcançar, para quê, como, para que 
cada um saiba rentabilizar-se. Porém, 
no que concerne à gestão de recursos 
materiais, os docentes revelaram um 
consenso moderado/baixo, com um 
elevado desvio-padrão (0,73), contra 
a posição assumida pelos directores, 
que lhe atribuem importância crucial 
no planeamento criterioso de custos 
e investimentos, presentes e futuros. 
Este diferente posicionamento poderá 
dever-se, em nosso entender, ao facto 
de os docentes não terem a seu cargo 
a rendibilização dos recursos materiais 
que, para um bom director, fazem 
parte de um faseamento de custos 
e investimentos, numa dimensão 
empresarial que vai para além de 
simples gestor.

O cruzamento destes resultados remete-
-nos para uma enorme versatilidade de 
competências a observar no director de 
escolas particulares, combinando, de 
forma dinâmica, competências pessoais, 
pedagógicas e empresariais que vão 
ao encontro da visão actual da TGA 
de que o grande desafio do director é 
definir estratégias, efectuar diagnósticos 
de situações, gerir recursos, planear 
a sua aplicação e resolver problemas 
com base na inovação e competi-
tividade (Chiavenato, 2004). Trata-se 
de “competências duráveis” que se 
enquadram na proposta de Legendre 
(2008), isto é, uma combinação estru-
turada e dinâmica de diversos saberes, 
comportamentos, práticas, avaliação de 
recursos internos e externos ao sujeito, 
numa reconstrução permanente com 
vista a uma responsividade criativa 
e adequada aos objectivos almejados 
por cada contexto. É um director que 
adopta uma liderança de proximidade, 
típica do líder pós-convencional, que 
não se limita a ser um gestor do 
status quo, mas um visionário (Billim, 
2007). É um líder forte, sem ser autori-
tário, uma vez que a sua autoridade 
releva das suas características pessoais e 
profissionais que todos lhe reconhecem, 
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problematizam o valor dos rankings 
pelo seu olhar externo, desconhecedor 
do pulsar interior da escola, mas não 
os ignoram, pois sabem que podem ser 
um excelente instrumento de marketing 
e um estímulo à qualidade do ensino, 
para além de uma forma de prestação de 
contas à clientela e à tutela. Estes dados 
corroboram a reflexão de Mendes, Costa 
e Ventura (2003), ao advertirem que a 
introdução dos rankings no nosso país 
nasceu por iniciativa da sociedade civil 
e do mercado, impulsionada por impor-
tantes media de comunicação social, 
como uma necessidade de prestação 
de contas e transparência. Estes autores 
põem em causa a leitura simplista dos 
rankings, ao estabelecerem uma relação 
de causa-efeito entre os “bons profes-
sores/boas escolas”, embora Matos et 
al. (2006) reconheçam que é difícil 
ficar indiferente a uma lista ordenada 
baseada em factos – as classificações 
dos exames – acabando por considerá-
-los uma peça de informação útil para as 
escolas se situarem e compararem, nos 
aspectos comparáveis.

Face às recentes medidas governa-
mentais que conduziram ao corte do 
financiamento do ensino privado, por 
parte do estado, considerámos perti-
nente indagar qual o impacto dessas 
medidas na gestão financeira das escolas 
privadas. As percepções recolhidas 
carecem de total unicidade, dado que 
há vários graus de dependência finan-
ceira do estado, por parte das escolas 
privadas. No entanto, globalmente, os 
directores entrevistados referiram que 
se deve caminhar para a autonomia 
financeira, uma vez que as instituições 
privadas devem ser capazes de levar 
a cabo os seus projectos empresariais, 
sem o apoio financeiro do estado e no 
respeito pela lei da concorrência.

As maiores vantagens apontadas pelos 
directores à gestão de uma escola 
privada prendem-se com uma maior 
liberdade e autonomia de acção, que 
se traduzem no cumprimento mais ágil 
dos objectivos pedagógicos, nomeada-
mente: a contratação de pessoal docente, 
auxiliar, administrativo, baseada no 
mérito e capacidades; maior estabi-
lidade do corpo docente; cumprimento 
dos programas; menor absentismo e 
quase ausência de casos disciplinares; 
mais exigência no trabalho individual 
e acompanhamento dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem e maior 
envolvimento dos pais no percurso 
escolar dos seus filhos.

As entrevistas permitiram-nos 
aprofundar outros conceitos que 
gravitam em torno da noção de 
competência do director, nomeada-
mente a problemática da autonomia, 
rankings, prestação de contas, cortes ao 
financiamento das escolas privadas e 
possíveis ilações a retirar do modelo 
de gestão das escolas privadas para as 
públicas. Seguidamente, discutimos 
os resultados que este estudo indicia 
nestas categorias.

Intuímos ser oportuno compreender 
as percepções dos directores relativas 
às vantagens e/ou desvantagens da 
autonomia. A convergência dos entre-
vistados sobre esta matéria consiste 
na visão da autonomia como uma 
construção que resulta da acção concreta 
dos agentes educativos e que nunca 
é demais para o bem-fazer, isto é, a 
qualidade. Será sempre uma mais-valia 
ao serviço da construção colectiva de 
um bem comum que exige a respon-
sabilidade de correr riscos; uma ferra-
menta, cuja eficácia depende do uso 
que dela se faz. Esta percepção dos 
entrevistados é sustentada pela litera-
tura, nomeadamente por Lima (1992, ao 
considerar que as escolas não são apenas 
“locus de reprodução”, mas também 
de “produção” de regras de funciona-
mento, através de janelas informais que 
apelida de “infidelidades normativas”. 
Os resultados nesta categoria apoiam as 
reflexões de Estêvão (1998) que, tendo 
em conta a especificidade das escolas 
privadas e do seu estatuto, conclui que 
estas organizações educativas estão 
mais predispostas e preparadas para 
a implementação de um modelo de 
autonomia institucional que as escolas 
públicas, salientando que caso o 
processo de autonomia venha a assumir 
uma lógica de mercado, procurar- se-ão 
soluções privadas para os problemas 
públicos de educação. A assunção deste 
pressuposto funda-se no facto de este 
autor reconhecer especificidades nas 
escolas privadas, capazes de rasgarem 
margens autonómicas, mormente, a sua 
menor complexidade organizacional, a 
existência de um centro de decisão mais 
localizado, um controlo mais personali-
zado e directo e um estilo de liderança 
mais orientado para a realização de 
metas académicas e menos burocrati-
zado, por assentar numa legitimação 
tradicional de autoridade.

Quando entrevistados sobre o valor que 
atribuem aos rankings e à prestação de 
contas no ensino privado, os directores 

de papéis/funções de um director: 
interpessoais (construtor de consensos); 
informacionais (intercâmbio de 
informações do director com outras 
pessoas, dentro e fora da organização) 
e decisoriais (sempre que o director 
tem de fazer opções, usando as suas 
habilidades humanas e conceptuais). 
Esta reflexão é corroborada por Pelletier 
(2008) para quem o director é muito 
mais que um supervisor de pessoas 
ou gestor de recursos; o seu papel não 
reside tanto na manutenção do status 
quo organizacional, mas na inovação, 
isto é, ter ideias novas ou aplicar ideias 
de outrem de forma original (Sarkar, 
2010). Fullan (2003) também faz 
notar o interesse da influência mútua 
entre a liderança empresarial e as 
escolas, podendo estas aprender com o 
exemplo das empresas inovadoras que 
apresentam resultados. Este postulado 
é seguido no ensino particular, que 
resulta de um mercado, em que cada 
estabelecimento de ensino deve 
encontrar a sua clientela e responder à 
procura de uma comunidade concreta 
(Estêvão, 1998).

No concernente à categoria “Relação 
entre director/docentes e gestão 
intermédia”, as posições convergem na 
assunção de que essa relação se deve 
pautar por um acervo de habilidades 
humanas, ancoradas no diálogo 
construtivo que conduza a uma cultura 
de justiça, trabalho colaborativo e 
participação. Os resultados obtidos 
pelas entrevistas aos directores indiciam 
que a relação ideal entre o director/
docentes e gestão intermédia radica na 
confiança e respeito mútuos, envolvendo 
uma atitude dialogante, de forma a 
conseguir a cooperação e participação 
de todos os actores. Estes resultados são 
apoiados pela posição de Chiavenato 
(1999), ao sustentar que quando todos 
os funcionários conhecem a missão 
e os valores que norteiam o seu 
trabalho, é mais fácil contribuir para 
a eficácia organizacional, uma vez que 
já não se controlam pessoas por regras 
burocráticas e hierarquia de comando, 
mas sim, pelo compromisso com a 
visão e os valores compartilhados. De 
igual modo, Garcia e Dolan (1997) 
defendem este tipo de relação como 
sendo o epicentro da direcção por 
valores, que combina pessoas, valores 
e diálogo, numa visão estratégica para 
onde deve ir a organização no futuro 
e comprometendo as pessoas com um 
rendimento profissional de qualidade.



104

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

García, S. (2002). La dirección por valores(DpV) 
como herramienta de liderazgo postconvencional. 
Obtido em 22 de 01 de 2011, de Management 
espanõl: los mejores textos: http://www.manage-
netbyvalues.com/docs/dpv.pdf.

Le Bortef, G. (2004). Construir as cmpetên-
cias individuais e colectivas: respostas a 80 
questões. Porto: Edicões ASA.

Legendre, M. (2008). La notion de cmpétence au 
coeur des réformes curriculaires : effet de mode 
ou de moteur de changements en profondeur ? In 
F. A. G. (dir.), Compétences et contenus–les cur-
riculums en question. Bruxelles : De Boeck.

Lima, L. (1992). A escola como organizaçãoe a 
participação na organização escolar. Um estudo 
da escola secundária em Portugal 1974-1988. 
Braga: Universidade do Minho.

Matos et al. (2006). Reflexões sobre os rankings 
do secundário. Associação Portuguesa de Inves-
tigação Operacional, 26. 1-21.

Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial 
Work. Nova York: Harper&Row.

Pacheco, J. (2005). Descentralizar discurso curri-
cular das competências. Revista de Estudos Cur-
riculares, 3(1), pp. 65-92.

Pelletier, G. (2008). Revue Suisse Enjeux Péda-
gogiques.

Perrenoud, P. (2008). Porquê construir com-
petências a partir da escola ? Desenvolvimento 
da autonomia e da luta contra as desigualdades. 
Porto: ASA.

Pina, A. (2003). Sentidos e Modos de Gestão. 
Histórias do quotidiano e processos de tomada 
de decisão. Lisboa: Departamento de Educação 
Básica/Ministério da Educação.

Ramos, M. (2004). Trabalho, Cultura e Com-
petências na contemporaneidade: do conhecer 
ao saber-ser. Teias, 5(9/10), pp. 1-13.

Roldão, M. (2003). Gestão do Currículo e 
avaliação de competências: as questões dos pro-
fessores. Barcarena: Editorial Presença.

Sarkar, S. (2010). Empreendedorismo e Inovação. 
Lisboa: Escolar Editora.

Seabra, F. (2010). Ensino Básico: Repercussões-
da Organização Curricularpor competências na 
Estruturação das Aprendizagens Escolares e nas 
Políticas Curriculares de Avaliação. Braga: Uni-
versidade do Minho. Instituto de Educação e Psi-
cologia (Tese de Doutoramento).

que revertem em processos de 
construção, desenvolvimento e 
avaliação de políticas, modelos e 
estratégias para estas escolas. Esta 
constatação faz assomar a ideia de 
que a réplica de modelos de gestão 
que harmonizam recursos humanos 
e materiais, com base nos valores 
partilhados e visão estratégica (o para 
onde vamos e porquê), poderá redundar 
num contributo válido para a melhoria 
da qualidade da educação, pública ou 
privada.
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O grande inconveniente reside na 
gestão financeira, uma vez que a escola 
privada fornece um serviço pago contra 
a gratuitidade do ensino público, que 
nem todos os pais podem pagar, e os 
riscos inerentes a qualquer projecto 
empresarial, cujo sucesso advém do 
cumprimento de metas pedagógico 
- educativas e da prestação de contas 
permanente.

Estes resultados vão ao encontro da 
reflexão de Estêvão (1998), quando 
defende que a gestão das escolas 
privadas segue a lógica de prestação 
de contas perante a clientela e um 
estilo de liderança mais orientado 
para a realização de metas académicas, 
numa interacção clara e necessária entre 
sucesso educativo e empresarial.

Perguntados sobre as possíveis ilações 
formativas a retirar para as escolas 
públicas, os entrevistados não arriscaram 
uma transposição mimética do modelo 
de gestão das escolas privadas para 
as públicas, fundamentalmente, por 
considerarem que este modelo de gestão 
não é replicável no ensino público, 
enquanto aquelas escolas forem organi-
zações políticas, com pouca vocação 
para uma autonomia responsável, sem 
lógica empresarial e, sobretudo, sem a 
responsabilização dos seus dirigentes, 
através de uma consequente prestação 
de contas.

7. Conclusão

O estudo revelou uma forte 
consensualidade nas concepções 
dos docentes e directores acerca das 
competências do director ideal, nas 
várias categorias de análise, o que nos 
leva a crer que, na percepção destes 
dois actores educativos, os directores 
de escolas particulares aproximam-se 
mais do perfil de competências do 
director ideal.

Em suma, este trabalho teve o mérito 
de contribuir para uma compreensão 
mais alargada das competências dos 
directores de escolas particulares e da 
articulação entre pedagogia, humanismo 
e economia como uma sustentável 
abordagem socioeducativa. Aumentou, 
também, a compreensão da importância 
da formação especializada em gestão, 
por parte do líder de topo de uma 
organização escolar, acrescentando-a às 
suas características pessoais, habilidades 
e competências técnico-profissionais, 
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[Resumo] A vivência da pós-modernidade, 
caracterizada por imprevisibilidades, 
descontinuidade e ritmo acelerado, 
tem conduzido o homem globalizado 
a sentimentos de desajustamento 
e inadequação permanentes com 
repercussões a nível existencial. Perante 
um espaço e tempo histórico onde impera 
um individualismo narcísico próprio de 
uma sociedade consumista, egoísta e 
alheia à noção de Bem Comum, assiste-se 
a um (re)pensar e (re)valorizar as 
questões da ética e da espiritualidade que, 
em oposição às noções de produtividade 
e competitividade, emergem como garante 
de uma acção humana que se pretende, 
autentica e, por isso mesmo, eficaz e 
repleta de sentido e significação. Assim, 
assumindo-se a ética e espiritualidade 
como formas de renovação, por excelência, 
da cultura pós-moderna e como formas 
de vivificação da interioridade humana, 
este trabalho de investigação, de natureza 
qualitativa, pretende assumir-se como um 
contributo efectivo para a compreensão das 
representações que têm os líderes escolares 
acerca da ética e da espiritualidade e das 
relações/implicações que essas mesmas 
representações assumem no exercício da 
liderança competente e na eficácia das 
organizações educativas. A pertinência 
do presente estudo decorre assim do facto 
de as organizações educativas serem 
organizações que traduzem valores, estão 

1. INTRODUÇÃO

A abertura dos mundos social e organi-
zacional ao (re)valorizar e revitalizar 
o diálogo com a ética e a espirituali-
dade reitera a pertinência de se estudar 
a presente temática no contexto da 
liderança nas organizações educativas 
uma vez que para inverter a falta de 
sentido existencial e contribuir para uma 
acção eficaz no tratamento dos dilemas 
educativos requerem-se, de acordo 
com os referenciais teóricos, competên-
cias éticas e espirituais ancoradas em 
princípios inabaláveis e que, por isso 
mesmo, perdurem.

Ao desencadear um processo de 
rememoração e reflexão nos líderes 
sobre as suas representações acerca da 
ética e da espiritualidade e das suas 
formas de pensar e agir espera-se vir 
a concorrer para uma maior tomada de 
consciência daquilo que se é e daquilo 
que se pode vir a ser, contribuindo para 
o propiciar de uma vivência pessoal, 
social e profissional que se requer repleta 
de significação e sentido existencial. 
Em suma, pretende- se contribuir para 
“tentar elevar a qualidade da sua 
prática, tornando mais claras, aos que 
nela participam, as implicações reais da 
ética que subscrevem” (Taylor, 2009, 
p.80).

ÉTICA E ESPIRITUALIDADE: 
CONTRIBUTOS 

PARA A LIDERANÇA 
COMPETENTE E EFICÁCIA 

DAS ORGANIZAÇÕES 
EDUCATIVAS

[34]

1 - O presente artigo decorre da Dissertação de Mestrado.

Ao se centrar o estudo no Homem e 
na sua liderança torna-se evidente que 
este exercício não se restringe apenas 
a “uma questão técnica mas apresenta 
também uma tonalidade moral que 
aponta para o que deve ser e para a 
necessidade de justificar a maneira 
como algo é obtido ou gerido” (Estevão, 
2004, p. 74). Assim, o presente trabalho 
investigativo visa contribuir para a 
compreensão das representações da 
Ética e da Espiritualidade na promoção 
de uma liderança competente e conse-
quentemente de um desempenho eficaz 
das organizações educativas.

Ética e espiritualidade ao constituírem 
duas zonas “pouco iluminadas na 
organização escolar” (Guerra, 2002b, p. 
16), resultado da investigação realizada 
por Lennik e Kiel (2009), ressaltam 
porém como aquela coisa a mais que se 
assume essencial e diferenciadora tanto 
no êxito pessoal como organizacional. 
Neste sentido, impõe-se perceber que 
noções e certezas têm os líderes 
escolares acerca de si, do mundo e 
das organizações educativas onde se 
encontram inseridos tendo por base 
as suas crenças e convicções. Esta 
demanda, remete-nos para o mundo 
das representações internas, local 
gerador segundo Gómez (2005) de 
“um sentimento de certeza acerca de 

1
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alguma pessoa, alguma ideia, alguma 
circunstância, algum objecto ou alguma 
experiência de vida” (p.47)

Compreender o exercício da liderança 
e aquilo que hodiernamente se designa 
por exercício da liderança compe-
tente remete-nos para campos episte-
mológicos que, rompendo com o 
paradigma neoclássico, conjecturam 
análises aprofundas e cuidadas nas 
relações e co- relações existentes entre 
o princípio intencional que subjaz às 
atitudes, comportamentos e dimensão 
e efeitos morais desses comportamentos. 
Daí que as lideranças da contemporanei-
dade necessitem de encontrar um sentido 
e significação para a sua existência 
pessoal e profissional, alinhando-a com 
o sentido da existência das organizações 
que lideram. Este sentimento decorre 
da complexidade e das contingências 
do exercício dessa mesma liderança que 
tem provocado nos líderes o sentimento 
de vazio existencial e a consequente 
perda de sentido e significado profis-
sional (Rego & Cunha, 2010).

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Liderança e ética

Em tempos de crise o mundo reclama 
por figuras éticas exemplares. Figuras 
que, no dizer de Boff (2003), traduzem 
pessoas que: concretamente viveram 
valores em suas biografias, realizaram 
projectos significativos e mobilizaram 
outras a também buscarem e a fazerem 
caminho. (…) Identificamos nessas 
pessoas verdadeiros caracteres, um dos 
sentidos originários do ethos. Neles a 
ética e a moral emergem como práticas 
vivas e convincentes, ou também como 
a sua fragorosa negação, como aquilo 
que não deve ser. Elas mostram a possi-
bilidade com a qual todo o ser humano 
sonha, a de se realizar como pessoa. 
Essa realização vale mais que a pura 
e simples busca da felicidade. (pp. 
99-100)

Igualmente, e em termos organiza-
cionais, verifica-se uma propensão 
natural para esperar que as pessoas 
que ocupam os lugares de topo nas 
organizações apresentem soluções 
milagrosas, alterando o estado 
negativo das coisas (Fullan, 2003). 
Para fazer face à complexidade de tal 
problemática, Fullan (2003) apresenta 
um novo quadro conceptual, resultado 
da convergência de teorias, ideias e 

estratégias, que sintetiza cinco compo-
nentes da liderança eficaz e que, segundo 
o autor, têm de coexistir no líder de 
forma concertada. São elas: objectivo 
moral, compreender a mudança, 
construção de relações, formação e 
partilha de conhecimento e criação de 
coerência. Estas cinco componentes na 
liderança são imprescindíveis uma vez 
que para o Fullan (2003) “é impossível 
ser eficaz sem se comportar de acordo 
com um objectivo moral” (p.25).

Baseada em objectivos morais que se 
relacionam com o rumo e os resultados, 
este tipo de liderança tende a ser eficaz 
pelo facto de fomentar relacionamentos, 
coerência, partilha de conhecimentos, 
esperança, optimismo e entusiasmo; 
demonstra e cria compromissos nas 
pessoas com quem se trabalha, 
fornece orientação e mantêm o rumo 
mobilizando as pessoas a enfrentar 
problemas difíceis (Fullan, 2003). Para 
Fullan o líder eficaz é assim aquele que 
combina estilos de liderança em função 
da exigência da situação, motivando 
e envolvendo a organização num 
movimento contínuo e dinâmico; é um 
líder sensível, empático, paternalista 
(presta atenção às pessoas), compreen-
sivo e por isso mesmo empreendedor de 
bons relacionamentos.

Colocando a tónica na moral e enfati-
zando a importância dos relaciona-
mentos, Fullan (2003) afirma que “são 
as relações que fazem a diferença” 
(p.57) e Kouzes e Posner (2009) 
sublinham que “o sucesso na liderança 
vai depender em absoluto da capacidade 
de construir e manter relações humanas 
que permitam às pessoas alcançar feitos 
extraordinários de forma regular” (p. 
47).

Para que se possa encontrar a voz moral 
dos líderes, sublinham Kouzes e Posner 
(2009), que é necessário explorar a 
sua interioridade indo “até àqueles 
lugares no nosso coração e alma onde 
se enterram os tesouros, para poder 
examiná-los cuidadosamente e um 
dia os pôr em exposição” p.72). Pois 
para os autores, um líder consciente 
dos seus valores pessoais tem maior e 
melhor apetência para tomar decisões, 
pessoais e organizacionais, em função 
de princípios.

A liderança ao manter e acentuar os 
vínculos morais lidando com exigências 
de carácter pessoal, social e profissional, 
ao procurar ter legitimidade ética e 
valorativa na sua visão inspirando 

organizadas em torno de valores e têm 
como finalidade última a educação para 
os valores.

[Palavras Chave] Ética, Espiritualidade, 
Liderança, Organizações Educativas e 
Eficácia
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os liderados a segui-la e ao apoiar na 
moralidade as suas escolhas e decisões 
por forma a conduzir a organização ao 
sucesso (Fry & Slocum, 2008), possui 
uma componente ética que não pode 
ser negada (Fry & Slocum, 2008; 
Lennick & Kiel, 2009, Kouzes & 
Posner, 2009; Thompson, 2004). Este 
facto tem conduzido a um investimento 
significativo na leccionação da 
disciplina de ética em várias escolas 
e cursos de liderança pois, na 
actualidade, a eficácia pressupõe que os 
líderes sejam reequipados moralmente 
através dos valores (Lipovetsky, 2010).
Contemporaneamente, como requisito 
para a eficácia, exigem-se líderes com 
carácter, autênticos, com inteligência 
profundamente desenvolvida em termos 
técnicos, emocionais e espirituais. Estes 
líderes, segundo Lennick e Kiel (2009) 
são aqueles que:

aceleram e reforçam desempenhos 
de alto nível, encorajando todo o 
pessoal da organização a aplicar os 
seus princípios morais às acções de 
cada um, ao mesmo tempo que criam 
políticas, práticas e sistemas de 
recompensa em toda a organização, 
com base em valores morais (p. 173)

Os líderes éticos, alinhando toda a sua 
acção de acordo com uma bússola moral 
bastante polida, utilizam todo o seu 
poder axiológico de forma positiva na 
produção de resultados organizacionais 
mais elevados, encorajando os liderados 
a proceder de igual modo (Lennick & 
Kiel, 2009). No entanto, estes líderes 
possuem ainda um grau de responsabili-
dade acrescida, uma vez que têm de usar 
todo o seu potencial ético no sentido 
de promover e efectivar nos liderados 
formas de ser e agir conformes aos 
princípios da integridade, responsabili-
dade, compaixão e perdão (Lennick & 
Kiel, 2009). A consciência plena desta 
responsabilidade é, segundo Taylor 
(2009), o ingrediente no qual assenta o 
ideal de autenticidade.

Para Lennick e Kiel (2009), o agir 
com base nos princípios éticos 
de integridade, responsabilidade, 
compaixão e perdão, constitui no líder 
a chave para um exercício eficaz da 
liderança e eficácia organizacional. 
Esta eficácia resulta da promoção de 
ambientes organizacionais mais seguros 
em termos emocionais, mais positivos 
nas relações interpessoais, potenciando 
e promovendo criatividade, inovação, 
compromisso e desempenho elevado 
a longo prazo. Segundo os autores, 

“os líderes morais mais eficazes são 
os que comprometem totalmente a 
cabeça e o coração” (p.163); são 
aqueles que se preocupam com o “eu 
ideal” do colaborador, que promovem 
o alinhamento dos valores destes com 
os valores da organização e apostam na 
criação de “condições que acendam os 
seus talentos numa fogueira de acção e 
de pensamento inovadores” (p.165).

Lennick e Kiel (2009) sublinham 
que “cada hora empregue a orientar 
funcionários traduz- se em horas inter-
mináveis de desempenho superior” 
(p.165), pois segundo os autores:

o desenvolvimento das pessoas é a via 
para a criação de recursos humanos 
comprometidos com os princípios 
morais necessários à sustenta-
bilidade do êxito da organização. 
Sempre que um líder investe no 
desenvolvimento de um funcionário 
está a ir para além da abordagem 
normalmente centrada nas aptidões 
técnicas e condutas que geram resul-
tados de curto prazo. (p. 165)

Inteligência emocional e inteligência 
moral são assim competências 
diferenciadoras em termos pessoais 
e organizacionais, consideradas pelos 
autores como armas secretas para o 
desempenho duradouro. Porém, não 
envolvendo a inteligência emocional 
o recurso aos valores, os autores 
privilegiam a competência moral como 
“a «capacidade mental de determinar 
de que forma os princípios humanos 
universais devem ser aplicados aos 
nossos valores, objectivos e acções» 
(…) diferenci[ando] o bem do mal, 
tal como os princípios universais os 
definem. Os princípios universais são 
as crenças acerca da conduta humana 
que são comuns a todas as culturas do 
mundo” (2009, p. 27).

2.2. Liderança e espiritualidade

Diz-nos Crumpton (2011) que a 
liderança espiritual é um “tipo” de 
liderança necessária para fazer face 
aos múltiplos e diversos desafios que 
a contemporaneidade nos coloca. 
O emergir desta necessidade tem 
despertado na comunidade científica 
um crescente e renovado interesse 
pelas questões associadas à liderança, 
espiritualidade e espiritualidade no 
trabalho que, suscitando inúmeros 
seminários e conferências dedicados 

à especulação do tema (Boozer, 1998; 
Cavanagh, 1999; Gunther, 2001; 
Sass, 2000; McLaughlin, 2005), 
têm conduzido a uma considerável 
publicação de livros, artigos, jornais 
e revistas científicas (e.g. Academy 
of Management Executive, Harvard 
Business School Bulletin, Journal of 
Organizational Change Management, 
Fortune, Business Week) servindo, 
inclusive, de fundamento para a criação 
de instituições tais como o Center for 
Spirituality at Work e a Spirit at Work 
Association, empenhadas em disseminar 
a temática.

O conceito de espiritualidade embora 
pouco explorado em termos empíricos 
(Fry, 2003) e com poucas pesquisas 
focadas no sujeito enquanto objecto de 
estudo (Rego, Cunha & Souto, 2007), 
tem-se revelado um conceito bastante 
atractivo quer pelos resultados que 
tem revelado a nível organizacional 
(Abdullah, Alzaidiyeen & Aldarabah, 
2009) quer pelo impacto profundo que 
tem desempenhado ao nível da liderança 
(Morgan, 2004), e mais especifica-
mente na liderança eficaz (Abdullah 
et al., 2009, p.313). A pertinência 
de estudar a relação entre os dois 
conceitos advém, segundo Reave 
(2005), da convicção crescente de que 
“o examinar da relação entre espiritu-
alidade e liderança pode-nos facultar 
insights valiosos sobre a motivação 
do líder, bem como as percepções do 
seguidor, motivação, retenção, ética e 
desempenho” (p. 680).

Sendo inegável que “o papel dos 
líderes na promoção da espiritu-
alidade no trabalho está começando a 
emergir” (Abdullah et al., 2009, p.307), 
a relação dialéctica existente entre os 
dois conceitos tem conduzido alguns 
investigadores a sublinhar que liderança 
e espiritualidade constituem campos de 
investigação relacionados (Freeman, 
2011; Reave, 2005; Fry, 2009), teórica 
e empiricamente (Fry, 2003; Reave, 
2005), dando origem a um novo 
paradigma designado por liderança 
espiritual ou transcendental.

A liderança espiritual, percepcionada 
por alguns autores como forma da 
liderança transformacional enriquecida 
(Rego, Cunha, Costa et al., 2007), 
resulta da autenticidade extrema do 
líder que, consequência da sua “força 
interior”, gera nos liderados um compro-
misso genuíno com os princípios, objec-
tivos e finalidades da organização.
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um importante papel de assessoria 
na evolução e desenvolvimento da 
liderança bem como no exercício eficaz 
da mesma pelo efeito positivo que 
revela no empenho, desempenho e 
satisfação dos professores. Este facto, 
de acordo com os autores, faz com que 
a premissa de que “a espiritualidade 
pode fazer parte do que torna os 
líderes eficazes está a ganhar credibili-
dade” (p. 307).

Com base nestas evidências, um 
novo desafio se coloca à liderança 
contemporânea que deve, com base 
na espiritualidade e ainda que de 
forma ideal, ser capaz de efectuar um 
esforço no sentido de criar ambientes 
organizacionais promotores de um 
correcto e genuíno alinhamento entre 
valores, normas, crenças, atitudes e 
comportamentos, visando a optimização 
máxima do trabalho com a vida pessoal 
de cada liderado, sendo que aquele 
deve ser realizado sem stress (Dolan & 
Garcia, 2006).

O modelo de liderança espiritual 
considerado o modelo do género mais 
completo até então (Fry 2003) foi 
apresentado por Fairholm (1996) que, 
baseado nas ideias de Greenleaf e na 
ideia de uma comunidade dentro da 
organização, apresenta um modelo 
holístico de liderança espiritual em 
que as partes canalizam energia para 
o todo estabelecendo uma ruptura com 
os anteriores modelos assentes em 
valores tais como o poder, prestigio e 
riqueza. O modelo de Fairholm (1996) 
estabelece oito elementos com carac-
terísticas que gravitam em torno de três 
categorias principais, a saber: tarefas 
da liderança, processo de liderança e 
melhoria contínua. Este modelo, é um 
modelo que remete para o conceito 
de organização aprendente, colocando 
a tónica nas pessoas, nos seus senti-
mentos, capacidades, potencialidades e 
que por isso mesmo desemboca conse-
quentemente na aprendizagem colectiva 
e no libertar, pelas pessoas, do seu 
melhor.

Para Fairholm (1996) é tempo de os 
líderes trazerem unidade às organi-
zações que lideram promovendo a sua 
transformação em comunidades interac-
tivas de trabalho com sentido; ou seja, o 
líder fortalece a cultura organizacional 
e utiliza-a para clarificar a dimensão 
moral dos liderados reforçando, deste 
modo, o aprofundamento do empenho 
destes ao nível da organização. O 
líder espiritual caracteriza-se, segundo 

que não revele cuidado e o recon-
hecimento para com esta tão impor-
tante dimensão humana e forma de 
sabedoria primordial da humanidade 
permanece na:

liderança tradicional – calcada 
numa visão materialista das pessoas, 
das situações, dos grupos, das organ-
izações, do futuro da humanidade 
e em modelos de gestão e mecan-
ismos de comando e controle que 
se tornam cada vez mais insípidos 
e alienantes – já não atende mais 
às demandas dos seres humanos que 
actuam em nossas organizações nos 
tempos actuais e muito menos dos 
seres humanos que estão por chegar 
neste planeta e que actuarão em 
nossas organizações do futuro. (p.14)

Este alerta tem conduzido, nos 
últimos anos, vários investigadores 
a argumentar que a espiritualidade 
em contexto de trabalho tem como 
consequência o surgimento de princípios 
éticos que regulam os comportamentos 
promovendo maiores níveis de 
satisfação, comprometimento com o 
trabalho e melhoria na produtividade e 
competitividade. Nesta sequência, Raeve 
(2005), numa meta análise efectuada a 
mais de 150 estudos relacionados com a 
liderança e a espiritualidade, sublinha a 
existência de uma clara coerência entre 
as práticas associadas a uma liderança 
eficaz, que cria um clima ético positivo 
baseado na honestidade, humildade e 
integridade, e os valores espirituais, 
que motivam e inspiram os liderados 
a ter relações positivas no trabalho e a 
alcançar as metas organizacionais.

Ao ouvir e reconhecer de forma respon-
sável as contribuições dos outros, a 
liderança espiritual demonstra justiça e 
respeito para com os liderados, sendo 
por isso apontada cumulativamente 
como fonte de motivação e reali-
zação do trabalho com vocação e fonte 
das práticas associadas á eficácia do 
líder. Neste sentido, e segundo Raeve 
(2005), não existem contradições entre 
valores e práticas associadas à liderança 
eficaz, pois “a pesquisa mostra que há 
uma coerência clara entre os ideais em 
ambas as arenas” (Raeve, 2005, p.680).

Abdullah et al. (2009), num estudo 
realizado recentemente sobre a relação 
existente entre a espiritualidade no 
trabalho e a liderança eficaz dos direc-
tores de escola das Escolas Secundárias 
da Malásia, sugerem que a espir-
itualidade no trabalho desempenha 

Como refere Sanders (1980), “o líder 
espiritual é responsável pelo ensino 
àqueles que estão sob os seus cuidados, 
em grau maior ou menor, e o seu 
ensino deve ter o suporte de uma vida 
inculpável” (p. 34). Neste sentido, 
estamos perante um líder com carácter 
uma vez que é impossível separar na 
pessoa humana espiritualidade, acção e 
carácter (Fairholm, 1998).

Segundo Moggi e Burkhard (2004), 
a liderança espiritual é caracterizada 
pelo atributo da “Iniciativa 
Entusiasmante”. A palavra entusiasmo 
deriva, etimologicamente, do termo 
grego enthousiasmos, composto 
por en (“dentro”), theos (“deus”) e 
a terminação “asmos”, significando 
“possessão divina”. Inspirado pelo 
poder do alto o homem sente-se 
invadido pela força sobrenatural 
pelo que o entusiasmo consiste em 
abrigar um Deus dentro de si. Nesta 
medida, a liderança espiritual traduz 
uma visão aberta ao transcendente, 
expressa no homem como inteligência 
espiritual ou “terceira inteligência” 
(Zohar & Marshall, 2005); ou seja, 
uma inteligência caracterizada por 
intocáveis princípios éticos e morais, 
reguladores do agir autêntico e garante 
de uma vida plena realizada com sentido 
e significação. Como sublinha Taylor 
(2009), “ só se encontra plenitude 
autêntica em algo que tenha significado 
independentemente de nós ou dos nossos 
desejos” (p.90), ou seja para além do eu.

Tendo presente que a habilidade de 
permanecer é um factor que distingue a 
organização que vence (Shedd, 2000), os 
líderes autênticos tendem, por inerência, 
a desenvolver organizações autênticas, 
projectando nas mesmas princípios 
promotores de um alinhamento entre 
ética, eficácia e durabilidade. Esta 
postura, manifesta um cuidado efectivo 
da liderança para com a satisfação das 
necessidades dos liderados que são 
percebidos como um todo antropológico, 
complexo, constituído por competências 
cognitivas, técnicas, emocionais, morais 
e espirituais (Kouzes & Posner, 2009) 
e tende a tornar mais espiritualizada a 
organização, fruto do reconhecimento e 
convicção profunda de que “nenhuma 
organização pode sobreviver muito 
tempo sem espiritualidade e sem alma” 
(Mitroff e Denton, 1999, p. 92).

Negar o espiritual é, de acordo com 
Moggi e Burkhard (2004), “rebaixar 
o ser humano ao nível animal, a uma 
máquina” (p. 7), sendo que a liderança 
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vinte e quatro anos de experiência de 
liderança exercida, ininterruptamente, 
na mesma organização educativa, 
(2) congregarem no exercício da 
sua liderança áreas de actuação 
diferenciadoras e (3) as organizações 
educativas onde exercem a sua liderança 
se encontrarem inseridas em contextos 
socioculturais diferenciados. 

Nesta sequência, a constituição 
desta amostra teve como objectivo 
primordial analisar a história de vida 
de cada um dos líderes e, dessa forma, 
proceder às respectivas inferências 
no campo das representações acerca 
da ética e espiritualidade e sua relação 
com o exercício competente da sua 
liderança e eficácia das organizações 
educativas que lideram. Pois como nos 
diz Guerra (2002), “ é a representação 
que nos permite chegar ao coração dos 
significados” (p.195) e no contexto 
das organizações educativas “os 
factos escolares estão carregados de 
representações” (p.194).

Como instrumentos utilizados na 
recolha de dados recorreu-se à reali-
zação de entrevistas semiestruturadas, 
análise documental, análise de conteúdo 
e triangulação de dados.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Tendo presente a expressão de Herder 
de que cada um de nós tem um modo 
próprio e original de ser humano, no 
presente estudo, toda a acção investi-
gativa se pautou pelo cuidado efectivo 
em não realizar qualquer tipo de 
comparação entre os três casos de estudo 
em análise. Esta preocupação decorreu 
da definição dos objectivos que desde o 
início nortearam todo o processo inves-
tigativo que, sob pena de condicionar o 
olhar a formas de legitimação lineares 
e reducionistas, procuraram desen-
volver discursos promotores de uma 
compreensão alargada acerca de quais 
os “suportes” eficazes para o exercício 
competente da liderança e sucesso 
organizacional e não ter a pretensão de 
apontar um possível protótipo ou tipo 
ideal de liderança. Porém, o recurso às 
singularidades apresentadas por cada 
história de vida considerou-se igual-
mente fundamental para o aprofundar 
da temática em análise uma vez que, 
de acordo com Taylor (2010) “ definir-
me a mim mesmo quer dizer descobrir 
o que é significativo na minha diferença 
dos outros” (p.49).

e flexíveis. Ao vivenciarem a espir-
itualidade nas atitudes e comporta-
mentos do líder os liderados sentem 
que estão a ser valorizados, apreciados 
e compreendidos, passando a experi-
mentar a vida com significado, alegria, 
paz, e serenidade, acreditando que 
estão a fazer a diferença. A liderança 
espiritual promove assim um forte 
sentido de união e alinhamento entre 
líder e liderados, que juntos incorporam 
valores e princípios inabaláveis.

Sendjaya e Pekerti (2010) referem que 
a espiritualidade é um agente relevante 
de construção da liderança servidora 
uma vez que contribui para a clareza 
de propósitos, sentido de totalidade, 
interligação e religiosidade e Fry et 
al. (2005) sublinham que a teoria da 
liderança espiritual não só compreende 
as teorias antecessoras como também é 
mais distintiva em termos conceptuais e 
menos indutora de confusão.

3. METODOLOGIA

Metodologicamente, o estudo que 
suporta este artigo, tendo subjacentes 
os paradigmas sócio-construtivista e da 
complexidade, remete para a modalidade 
de estudo de caso, três histórias de vida, 
numa abordagem de natureza qualitativa 
com características exploratórias. 
Esta opção teve em consideração o 
facto de na contemporaneidade, e em 
termos educacionais, se constatar um 
crescendo cada vez maior no recurso 
à qualidade heurística das abordagens 
(auto)biográficas (Nóvoa,1992), 
imprescindíveis para conhecer mais 
e melhor a vida dos professores 
(Goodson, 1992), universo onde se 
incluem as lideranças educativas.

O espaço das organizações escolares 
públicas com Ensino Secundário 
da Região Autónoma da Madeira, 
designadamente as áreas de intervenção 
integradas em contexto urbano, 
semiurbano e rural, surgiu como o 
território sobre a qual o investigador 
procurou estabelecer planos de trabalho 
conducentes ao seu (re)conhecimento 
profundo. Nesta medida, e tendo presente 
que na literatura Kouzes e Posner 
(2009) referem que “a competência de 
liderança, refere-se ao passado do líder 
e à sua capacidade de fazer coisas” (p. 
57), optou-se por uma amostra de 
conveniência composta por três líderes 
escolares considerados de referência em 
função de: (1) possuírem entre vinte e 

o autor, pela moralidade, stewarship 
(agir responsável para com os outros) e 
comunidade, sendo que o potencial do 
desenvolvimento da liderança espir-
itual reside precisamente no sentido de 
serviço para com a comunidade. O líder 
percebe, ponderada e reflectidamente, 
a relação complexa existente entre a 
interioridade moral dos liderados e o 
contexto de trabalho e a ligação deste 
mundo interior e o contexto de trabalho 
com a realidade e relações sociais 
próprias do mundo exterior.

Ao ter consciência de que os valores estão 
intimamente associados à realização 
pessoal, criatividade, desempenho 
elevado e comprometimento com a 
organização (Fry & Slocum, 2008) e ao 
ser capaz de sacrificar os seus interesses 
pessoais em prol dos interesses dos seus 
liderados e da organização que lidera, o 
líder espiritual denota elevados índices 
de competência a nível de integridade, 
gerando nos liderados sentimentos 
genuínos de identificação total. Estes, 
ao experimentarem a espiritualidade 
individual em contexto de trabalho, 
sentem liberdade para expressar a sua 
forma de ser, estar e se relacionar com 
os variados aspectos do seu trabalho 
canalizando, deste modo, todas as suas 
competências técnicas, intelectuais, 
emocionais e espirituais para processos 
de elevada criatividade (Ashmos & 
Duchon, 2000; Milliman et al.,2003).

Nesta sequência, Fry e Slocum (2008) 
sublinham a existência crescente de 
evidências que apontam para o facto 
de a espiritualidade no trabalho não 
só ter efeitos positivos a nível pessoal, 
uma vez que os liderados sentem 
menos stress pelo que melhoram a 
sua saúde física e psíquica aumentado 
o seu bem-estar, como também a 
nível organizacional pois os liderados 
sentem-se integrados numa comunidade 
(membership) emergente permeada 
por valores altruístas como respeito, 
lealdade, honestidade, carinho, 
compaixão, cuidado e confiança. Estes 
valores proporcionam aos liderados 
a experiência de uma visão de futuro, 
sentido, propósito, significado e 
transcendência, conduzindo-os a senti-
mentos de chamada ou vocação (calling) 
e compromisso com o trabalho.

Estes sentimentos têm efeitos positivos 
no aumento da produtividade, que é 
acompanhada por uma diminuição do 
absentismo, e na motivação uma vez 
que os liderados desejam, de forma 
genuína, ser mais proactivos, criativos 
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solidárias na apresentação da ideia da 
ética como sendo aquilo que perdura, 
aquilo que não muda com o tempo e que 
por isso mesmo não perece.

A ideia do papel do social na formação 
do pessoal

As três lideranças apresentam em 
comum o facto de, nos relacionamentos 
e vivências que têm estabelecido com 
os outros, a sua acção ética ter sido 
sempre pautada toda por aquilo que são 
e acreditam estar correcto, pelo que 
dificilmente os outros não sabem aquilo 
que são e pensam. São igualmente 
solidárias no aspecto de que em todas 
elas esses mesmos relacionamentos e 
vivências concorreram para definição 
daquilo que são e para a forma como 
se relacionam com os outros. Acerca 
destas evidências, diz-nos a literatura 
que “quase todas as nossas convicções 
surgem de experiências ou vivências 
que tivemos. (…) A partir da nossa 
interpretação elaboramos um modelo 
mental que representa, há nossa 
maneira, a experiência real que temos 
tido” (Gómez, 2005 p. 50).

As Lideranças B e C reconhecem que o 
contacto e diálogo permanente que têm 
desenvolvido ao longo das suas vidas 
com as organizações associativas, 
desportivas, etc, tem contribuído para 
a tomada de consciência do declínio 
axiológico e egocentrismo que 
caracteriza o mundo actual, facto que 
tem potenciado o desenvolvimento da 
sua própria humanidade e a afirmação 
de si com base em princípios bastante 
claros reconhecidos pelos outros. A 
Liderança A por sua vez, revelando 
igualmente princípios bem vincados 
no relacionamento que estabelece 
com os outros, reconhece não sofre 
influência das organizações, antes pelo 
contrário influencia-as. Estas evidências 
encontram correspondência na literatura 
que nos diz que “sendo o ser humano 
um ser de linguagem e um ser social, 
a identidade e a autenticidade ou 
coerência com a originalidade própria 
constroem-se dialogicamente: daí a 
importância do reconhecimento social” 
(Figueiredo, 2009, p.143) e que:

depois de adquirimos uma 
convicção, nos esquecemos de que 
ela é apenas o produto de uma inter-
pretação muito pessoal da realidade 
e a identificamos com a própria 
realidade. Ou seja, montamos um 

e profissional, é um princípio que 
permanece até aos dias de hoje na 
Liderança A, B e C. Nesta medida, e 
tendo por base as palavras de Taylor 
(2010), é possível constatar que “o 
contributo dos “outros significativos”, 
ainda que ocorra no início da nossa vida, 
durará o mesmo que nós” (p. 47).

As lideranças A, B e C apresentaram 
em comum a valorização, ao longo da 
infância e adolescência, da presença 
das pessoas e dos relacionamentos 
com elas estabelecidos quer em termos 
familiares quer em termos de amizades 
ou ligações a associações desportivas. 
Porém, na Liderança C essa mesma 
valorização marca determinantemente 
todo o seu percurso como pessoa. 
Acerca da importância destas vivências 
na formação do ser humano como 
pessoa, na literatura, Gómez (2005), 
refere que a “nossa forma de pensar, de 
sentir e de ser é o resultado de muitos 
factores e circunstâncias que influen-
ciam a nossa vida e deixaram sua marca 
na formação da nossa personalidade. 
Nós somos o resultado da nossa própria 
história” (p.85).

As três lideranças vivenciaram em 
termos culturais e políticos o regime 
de Salazar e a Revolução de Abril, 
acontecimentos que marcaram igual-
mente, e de forma significativa, as suas 
vidas. Nesta altura, e apesar da grande 
euforia e diversidade de ideologias 
políticas subsequentes à revolução de 
Abril, as Lideranças A, B e C são 
solidárias no aspecto em que aquilo 
que mais valorizaram foi o convívio 
com os amigos e demais pessoas em 
detrimentos de qualquer ideologia ou 
movimento político em concreto. Estas 
evidências remetem-nos, em termos 
teóricos e com Taylor (2010) para 
ideia de que “necessitamos dos outros 
para nos realizarmos, mas não para nos 
definirmos a nós mesmos” (p.47).

EU SOCIAL – (Eu na relação com o 
Tu)

Síntese do Eu Social

Como seres sociais, as Lideranças A, 
B e C apresentam em comum a ideia 
da ética como um conceito fundamental 
em toda a acção humana, um conceito 
que baliza e orienta toda essa mesma 
acção contribuindo para a dignidade 
e respeito do ser humano enquanto 
pessoa. As Lideranças A e C são 

Nesta medida, subjacente à definição 
do design hermenêutico de análise de 
dados e apresentação de conclusões, e 
tendo em conta fenómenos tão impor-
tantes como o espaço e tempo, optou-se 
por circunscrever a mesma ao jogo de 
espelhos existente entre as três pessoas 
do singular (Eu, Tu, Ele), referidas por 
Poirier et al. (1999) como essências 
nas histórias de vida para a captação da 
verdade do ser, referidas por Ricoeur 
(1985) como determinantes no triângulo 
da intenção ética e por Covey (2002), 
na liderança baseada por princípios. 
Cada uma destas pessoas do singular 
deu origem a três grandes categorias 
de análise onde, de forma descritiva, 
se dá conta da heterogeneidade de cada 
uma das histórias de vida, evidenciando 
aspectos comuns e solidários existentes 
na diferença e diversidade da subjec-
tividade, característica do pensamento 
humano complexo.

EU PESSOAL – (Eu na relação 
consigo próprio) Síntese dos percursos 
biográficos

A análise de conteúdo efectuada a 
cada uma das histórias de vida em 
estudo, é reveladora de que as três 
lideranças apresentam em comum o 
facto de recordarem, nas suas infâncias, 
a presença e convívio permanente 
com os amigos com quem gostavam 
de brincavar na rua e o facto de 
elegerem como actividades preferidas 
as actividades associadas à prática 
desportiva com recurso à bola (futebol, 
hóquei, basquete). Nas brincadeiras 
e actividades que realizavam na 
infância e adolescência com os amigos, 
as três lideranças apresentavam já 
características associadas à liderança 
embora cada uma delas com traços de 
personalidade completamente distintos 
e formas específicas de a colocar em 
prática. As três lideranças revelam em 
comum a ideia de que os respectivos 
amigos de infância as recordam como 
pessoas amigas.

No que respeita às suas vivências 
familiares, cada uma das três lideranças 
apontou a boa relação afectiva e a 
presença sempre constante de outras 
pessoas (primos e/ou amigos), bem 
como a transmissão por parte dos 
respectivos pais de valores associados 
à responsabilidade. O princípio da 
responsabilidade incutido pelos pais 
em relação à importância da escola 
como factor de valorização pessoal 
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como amor e compaixão, paciência, 
tolerância, perdão, contentamento, 
responsabilidade pessoal, e um 
sentido de harmonia com o meio 
ambiente. (p. 90)

A ideia subjacente à distinção dos dois 
conceitos apresentada pela Liderança C, 
enquadra- se nas diferenças apontadas 
por Crumpton (2011, p.9), na sequência 
de um estudo onde o conceito de 
espiritualidade foi explorado ao nível 
dos estudos sobre liderança disponíveis 
na literatura. Diz-nos a autora que 
a espiritualidade é entendida como 
algo pessoal, emocional, adaptável, 
inclusiva e tolerante e a religião 
como institucional, dogmática, rígida, 
exclusiva e legalista.

EU PROFISSIONAL – (Eu na 
relação com o Ele)

Ideia de liderança e profissionalidade

As Lideranças A, B e C, nas suas 
narrativas, falam do exercício da 
sua liderança sempre em relação às 
pessoas e ao relacionamento com as 
mesmas. São solidárias no reconhecer 
a importância, contributo, valorização 
e envolvimento das pessoas nos objec-
tivos da organização educativa como 
factores inerentes à possibilidade de 
mudança e de melhoria continua. Nesta 
medida, e para as três lideranças, a 
competência comum mais valorizada 
diz respeito ao saber ouvir, dialogar 
e implicar os outros nos processos de 
tomada de decisão.

Na literatura, Guerra (2000) diz-nos 
que uma das maneiras mais eficazes de 
aprender a ser um profissional melhor 
resulta de processos de aprendizagem 
decorrentes de reflexões sistemáticas, 
partilhada e exigentes que evidenciam 
o que de melhor existe numa organi-
zação e que é o seu capital intelectual. 
Como tal, refere o autor que “o talento 
dos professores, e seu compromisso 
intelectual e moral com a acção, as 
relações interpessoais enriquecedoras, 
constituem o “ouro oculto” (segundo a 
expressão de Stewart) da organização” 
(p. 47).

As Lideranças A, B e C ao 
apresentarem comportamentos 
específicos direccionados para os 
liderados, baseados na promoção 
de relacionamentos interpessoais, 

permanência de sete anos no seminário 
lhe inculcou princípios imperecíveis.

A ideia de continuidade e de ruptura 
entre espiritualidade e religião

Relativamente à representação da 
espiritualidade, as Lideranças A, B e 
C têm ideias muito próprias e distintas 
umas das outras. As Lideranças A e B 
apresentam em comum o facto de nunca 
terem pensado muito sobre esta questão 
e a Liderança A, devido ao facto de ser 
materialista e encostar a espiritualidade 
à religião, assumiu que esta nunca 
teve grande significado para si, pelo 
que nem sequer se constitui como uma 
preocupação. As Lideranças B e C são 
solidárias na distinção que fazem entre 
espiritualidade e religião; porém, a 
Liderança C, fruto do exemplo materno 
bem vincado e dos princípios rígidos 
inculcados pelo seminário, revela uma 
consciência mais aprofundada acerca 
desta mesma separação entendendo 
a espiritualidade como valor intenso, 
intrínseco, interno e a religião como 
ligada a rituais que podem conduzir a 
fanatismos.

Tal como se constata ao nível da litera-
tura (Howard, 2002; Lips-Wiersma, 
2003; McGhee & Grant, 2008), há quem 
defenda a interligação dos conceitos de 
religião e espiritualidade (Liderança A) 
e, por isso, mesmo revele uma atitude 
mais resistente para com o conceito 
de espiritualidade. Nesta medida, “o 
contexto social não explica tudo. Há 
também razões intrínsecas ao ideal de 
autenticidade que favorecem este desvio 
(…) para um certo tipo de niilismo e 
negação dos horizontes de sentido” 
(Taylor, 2010, p. 69).

Por outro lado, há quem afirme 
(Lideranças B e C) que ambos os 
conceitos não são a mesma coisa 
(Rego, Cunha & Souto, 2007), sendo 
que a ideia da religião associada a 
rituais, apresentada pela Liderança C, é 
uma ideia constante na literatura. Fry e 
Slocum (2008) referem que:

a religião preocupa-se com um 
sistema de crenças, orações rituais, 
ritos e cerimónias e relaciona-as 
com as práticas formalizadas e 
ideias afins. Espiritualidade, em vez 
disso, está preocupada com as quali-
dades do espírito humano. Isso inclui 
conceitos psicológicos positivos, tais 

modelo da realidade em nosso 
cérebro e elevamos esse modelo à 
categoria de verdade absoluta. A 
nossa verdade! (Gómez, 2005, p. 51)

A ideia de valores, família e ética 
pessoal

As Lideranças A e C reconhecem que 
a educação familiar acompanhada pela 
transmissão de todo um conjunto de 
princípios bem delineados e inculcados 
foi determinante para a representação 
que têm hoje da ética. A Liderança 
C, por sua vez, elege a aprendizagem 
valorativa decorrente da interacção 
com as pessoas como factor repre-
sentativo para ideia que detém da ética. 
Estas evidências, à luz da literatura, são 
reveladoras de que:

nossos valores com frequência 
reflectem as crenças de nossos 
antecessores culturais. Desde a 
infância desenvolvemos um sistema 
de valores que representa uma 
combinação de influências culturais, 
descobertas pessoais e scripts famil-
iares. Estes se tornam “lentes” 
através das quais contemplamos o 
mundo. Avaliamos, atribuímos prior-
idades, julgamos e nos comportamos 
com base na visão da vida que temos 
através destas lentes. (Covey, 2002, 
s/p.)

Nesta medida, e de acordo com a 
“evidência teórica e empírica (…) há 
razões para presumir que, em fase 
adulta, os indivíduos são sobretudo 
influenciados pelos valores adquiridos 
nas fases da infância e da adolescência, 
assim como pelo seu estádio de desen-
volvimento moral” (Rego, Cunha, Costa 
et al., 2007, p. 55) e que “tal como 
qualquer outra capacidade humana, a 
moralidade é a combinação da nossa 
biologia (a nossa natureza) e as nossas 
experiências (a nossa educação) (Lennik 
& kiel, 2009, p.56).

Um dado importante a ter em linha 
de consideração foi o facto de as três 
lideranças não terem focado, como 
factor contributivo para a represen-
tação que têm acerca da ética, o seu 
percurso nas organizações educativas 
públicas. Apenas a Liderança B referiu 
que se apercebeu da importância deste 
conceito em contexto educativo mas só 
quando ingressou na carreira docente 
e a Liderança C sublinhou que a sua 
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baseadas na espiritualidade. Nesta 
medida e como referem Fry e Slocum 
(2008), a “espiritualidade é a busca de 
uma visão de serviço para os outros” 
(p.90) e Zohar e Marshall (2004) 
acrescentam que “é provável que uma 
pessoa com um QEs elevado seja um 
líder ao serviço – alguém que é respon-
sável por trazer uma visão superior aos 
outros e que lhes mostra como usá-los, 
por outras palavras, uma pessoa que 
insira outras” (p. 28).

Tendo presente os cinco atributos 
constantes na literatura (Rego & 
Cunha, 2010) como fundamentais 
para que os líderes sejam considerados 
autênticos (actuam apaixonadamente 
em função de um propósito nobre que 
os mobiliza e aos seus colaboradores; 
praticam valores sólidos; lideram «com o 
coração»; estabelecem relacionamentos 
duradouros; denotam elevada 
autodisciplina, o que lhes permite 
conquistar grande respeito dos vários 
liderados) e algumas características 
de personalidade e comportamentos 
apontadas como traduzindo maior 
probabilidade de eficácia (são 
emocionalmente maduros; são 
autoconfiantes; buscam incessantemente 
oportunidades de aprendizagem; 
estimulam o espírito crítico dos 
colaboradores; não «subcontratam» 
os seus olhos; actuam com justiça; 
mobilizam as pessoas através de uma 
visão ambiciosa; actuam de modo 
congruente com as suas palavras e 
lideram dando o exemplo; são íntegros, 
leiais e de confiança; reconhecem 
o valor intelectual e emocional dos 
colaboradores; não se focalizam na 
mera obediência dos colaboradores; 
focalizam-se nas forças das pessoas 
e potenciam-nas; são motivados para 
exceder poder; compreendem o xadrez 
de poder das suas organizações e 
sabem gerir os seus próprios líderes; 
são culturalmente inteligentes), as 
características apresentadas pelas três 
lideranças sugerem que todas elas 
evidenciam ser lideranças com atributos 
de autenticidade e eficácia.

Ideia de liderança, ética, espirituali-
dade e organização educativa

Para as Lideranças A, B e C, a 
ética em contexto organizacional é 
considerada como condição de possi-
bilidade da própria existência da 
organização educativa, uma vez que 
esta é constituída pelas pessoas. Nesta 

da honestidade está ligado à lealdade, 
aos princípios e valores que a pessoa 
possui, e é um factor importantíssimo 
para se trabalhar em equipe” (p.89). 
Com Lennik e KieI (2009), “chamamos 
a este estado de consistência moral 
«viver de forma alinhada»” (p. 68).

Apesar de revelarem ideias acerca de 
si diferentes, com traços de person-
alidade bem específicos, as Lideranças 
A, B e C são solidárias no recurso 
ao diálogo como estratégia para a 
superação de conflitos. Este facto, 
segundo Kouzes e Posner (2009), é 
fruto de um processo de relaciona-
mento e não de uma imposição, fazendo 
com que os valores partilhados pelas 
lideranças e pelos liderados resultem 
de posturas sensíveis à voz do outro, 
da procura conjunta de consensos para 
resolver os conflitos. No entanto, é 
de sublinhar que a Liderança A refere 
que quando as pessoas atraiçoam a sua 
confiança tem muita dificuldade em 
perdoar, facto que na literatura não se 
enquadra nos princípios de compaixão 
e perdão apontados por Lennick e Kiel 
(2009) que, juntamente com os princí-
pios de integridade e responsabilidade, 
constituem responsabilidade acrescida 
do líder na transmissão e efectivação 
junto dos seus liderados.

As Lideranças B e C são solidárias 
na ideia que têm da ética e da espir-
itualidade como formas de, no exercício 
da liderança, estarem próximas das 
pessoas e, desta forma, poderem 
revelar aos outros a sua humanidade 
e as Lideranças A e C apresentam 
em comum o facto de considerarem a 
ética na liderança como expressão de 
um sentido de serviço e consequente 
valorização do trabalho. Ao nível da 
literatura, uma das características do 
líder espiritual é o serviço (Fairholm, 
1996; Freeman, 2011; Fry, 2003; 
Sendjaya & Pekerti, 2010), sendo que a 
espiritualidade é um agente relevante de 
construção da liderança servidora em 
virtude de contribuir para a clareza de 
propósitos, sentido de totalidade e inter-
ligação (Sendjaya & Pekerti (2010). 
Nesta medida, e como sublinha Gómez 
(2005), “ a transcendência da liderança 
não está no talento ou nas habilidades 
do líder, mas nos valores que guiam seu 
pensamento e sua acção” (p. 53).

As lideranças A, B e C ao revelarem 
para com os liderados atitudes altruístas 
de valorização e cuidado para com as 
suas pessoas, acabam por ter, de forma 
mais ou menos consciente, atitudes 

evidenciam elevada focalização no 
“factor humano” e nas relações positivas 
assentes em valores, considerados 
elementos caracterizadores de uma 
boa liderança (Trigo & Costa, 2008). 
Como sublinha Uhl-Bein (2006), 
“os relacionamentos – mais do que 
a autoridade, a superioridade ou o 
domínio – parecem ser a chave para 
as novas formas de liderança” (p. 672), 
são eles que fazem a diferença (Fullan, 
2003) e deles depende, segundo 
Kouzes e Posner (2009), o sucesso da 
liderança.

Ideia de liderança, ética e 
espiritualidade

As lideranças A, B e C reconhecem a 
ética como fundamental no exercício 
da liderança uma vez que esta permite 
transmitir aos liderados os princípios 
em que acreditam e que, por sua vez, 
gostam de ver reflectidos nos mesmos. 
As três lideranças apresentam em 
comum a ideia que os liderados os 
vêem como pessoas detentoras de 
princípios e valores bem definidos, 
revelando compreender “que a honesti-
dade, a integridade e a confiança são 
recursos fundamentais para os profissio-
nais e as organizações” (Rego, Cunha, 
Costa et al., 2007, p. 53).

Em termos de princípios e valores, 
a Liderança A fala em exigência, 
amizade, proximidade, persistência, A 
Liderança B fala em coerência, justiça, 
transparência, confiança e lealdade e a 
Liderança C em exigência, correcção, 
competência, confiança, tolerância, rigor 
e respeito. Colocados os princípios no 
centro, as três lideranças compreendem 
que a única forma de tratar os outros 
é da forma como gostaríamos de ser 
tratados (Covey, 2002). Nesta medida, 
a forma de actuação da Liderança A, 
B e C sugere que estamos na presença 
de lideranças que denotam uma compo-
nente ética, alinhando toda a sua acção 
em função de valores muito polidos 
(Lennick & Kiel, 2009).

Ser honesto, competente, inspirador e 
ter capacidade de olhar para o futuro 
são os quatro atributos que Kouzes e 
Posner (2009) consideram que um 
líder deve possuir para que consiga 
que os liderados o sigam. Nos três 
casos estudados as características mais 
evidenciadas foram a competência 
e a honestidade, sendo que Gómez 
(2005) considera que “ este aspecto 
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eficaz” (Covey, 2002, s/p.). Nesta 
medida, a “liderança é uma forma de 
expressão pessoal” (p. 80) e “as pessoas 
não seguem a posição ou a técnica [mas] 
seguem as pessoas” (Kouzes & Posner, 
2009, p. 81). Por isso, Kouzes e Posner 
dizem-nos que “são os valores pessoais 
que levam à lealdade e ao compromisso e 
não os valores organizacionais” (p. 79); 
ou seja, são os valores que comandam 
a acção e esta é uma máxima que 
tanto se aplica á vida individual como 
à vida organizacional, pois em ambos 
os casos os respectivos projectos têm 
consubstanciados objectivos e ideais 
que, assumindo- se como convicções 
fortes, conferem sentido colectivo 
à organização. Como referem os 
autores, “a clareza dos valores pessoais 
representa uma diferença significativa 
no comportamento do trabalho”, e “uma 
maior concentração de atenção nas 
coisas que realmente importam” (p.77).

As Lideranças A, B e C referem em 
comum que no exercício das suas 
lideranças a ética e a espiritualidade 
contribuem para o envolvimento das 
pessoas e para a sua consequente 
produtividade. Contribuem para o bom 
desempenho porque a liderança lhes 
transmite que estão a fazer bem e nessa 
medida elas sentem-se motivadas a 
prosseguir nesse caminho da melhoria. 
Na literatura, constata-se que a liderança 
ética e espiritual pressupõe uma forma e 
actuação caracterizada pelo princípio da 
comunicação inequívoca aos liderados 
do seu valor e potencial criativo (Covey, 
2002) o que, de acordo com o estudo 
recente realizado por Abdullah et al. 
(2009), contribui para o exercício eficaz 
da liderança mediante o efeito positivo 
que revela no empenho, desempenho e 
satisfação das pessoas.

As três lideranças convergem no 
aspecto de considerarem que a ética 
e a espiritualidade contribui para a 
responsabilização e comprometimento 
das pessoas para com a organização e 
os valores que esta representa. A este 
respeito, na literatura, a meta análise 
efectuada por Raeve (2005) evidencia 
de forma clara a relação existente entre 
os valores de honestidade, humildade, 
integridade, justiça e respeito exercidos 
pela liderança e o clima positivo nas 
relações de trabalho com os liderados 
que se sentem desta forma inspirados 
e motivados no alcançar das metas 
organizacionais.

sobre o qual nunca reflectiu muito mas, 
a existir, situa-se no domínio dos senti-
mentos e integridade emocional, que 
para si pertence ao domínio do racional.

Ideia de Liderança, ética, espirituali-
dade e eficácia organizacional

Neste momento da análise dos dados, 
o investigador não pode deixar de 
salientar o facto de a Liderança A, apesar 
de no decorrer da entrevista sempre 
ter revelado que a espiritualidade 
era um assunto que para si não tinha 
relevância, no final da mesma acabou 
por reconhecer que se calhar a 
espiritualidade no exercício da sua 
liderança diz respeito à sua preocupação 
constante com as pessoas e com o seu 
bem-estar físico, psíquico e emocional, 
com a proximidade e amizade com 
estas que funciona como condição 
para o exercício daquilo que designa de 
liderança exigente. A este nível e como 
consta na literatura, “os líderes quando 
agem constantemente em concordância 
com os princípios e valores que 
os regem: normalmente geram 
desempenhos elevados persistentes, seja 
em que medida for” (Lennik & Kiel, 
2009, p. 39) e Fry e Slocum (2008) 
referem a crescente evidência de que 
a espiritualidade no trabalho não só 
tem efeitos positivos a nível pessoal, 
sentindo os liderados menos stress 
e maior bem-estar físico e psíquico, 
como também a nível organizacional, 
porque os liderados sentem que fazem 
parte de uma comunidade permeada por 
princípios e valores que lhes conferem 
sentido e propósito no trabalho que 
desempenham.

Nesta medida, e ao nível dos três 
casos de estudo pode dizer-se que em 
certa medida estamos na presença de 
lideranças éticas e espirituais pois com 
base na literatura é impossível separar 
na pessoa humana espiritualidade, 
acção e carácter (Fairholm, 1998). 
As três lideranças são solidárias no 
reconhecer que no exercício das suas 
lideranças, mediante os princípios em 
que acreditam e defendem, promovem 
uma elevada proximidade às pessoas, 
preocupação com o seu bem-estar e 
integração na organização.

Na literatura, a ideia do “valorizar-se 
e, ao mesmo tempo, subordinar-se a 
propósitos e princípios mais elevados é a 
paradoxal essência de uma humanidade 
mais elevada e a base de uma liderança 

medida, as três lideranças são solidárias 
no facto de considerarem que a ética 
em contexto organizacional repre-
senta todo um conjunto de princípios 
que, padronizando comportamentos, 
permitem e as medeiam interacções 
diversas entre as pessoas. A litera-
tura a este respeito diz-nos que são os 
princípios fundamentais que, quando 
aplicados consistentemente, se tornam 
hábitos comportamentais permitindo 
transformações fundamentais em 
indivíduos, relacionamentos e organi-
zações” (Covey, 2002, s/p).

As três lideranças apresentam em comum 
o facto de considerarem que a ética em 
contexto organizacional potencia nas 
pessoas o sentimento de envolvência e 
participação necessários para o definir 
e partilhar objectivos comuns; ou seja, 
é aquilo que define cada cultura organi-
zacional e que a torna única. Nesta 
medida e como refere Guerra (2000) “ a 
identidade da escola é marcada por uma 
forma de entender a realidade, por uma 
teoria em acção e pela aplicação de um 
paradigma” (p. 29).

Uma vez que de acordo com a literatura, 
“há razões para supor que o comporta-
mento real dos indivíduos é condicio-
nado pelo contexto organizacional em 
que se inserem” (Rego, Cunha, Costa et 
al., 2007, p. 56), ao nível dos Projectos 
Educativos de Escola é possível 
constatar que os valores assumidos 
individualmente pelas Lideranças A e 
B expressam de alguma forma os seus 
valores pessoais, sendo que no caso 
da Liderança C, os valores expressos 
no Projecto Educativo de Escola e os 
valores assumidos individualmente 
são os mesmos. No entanto, e ao nível 
da literatura, Kouzes e Posner (2009) 
sublinham que a clareza dos valores 
pessoais tem implicações mais signifi-
cativas na conduta do trabalho do que 
propriamente a clareza dos valores 
organizacionais. Porém, e segundo 
os autores, estes últimos contribuem 
também de forma significativa e 
positiva nas atitudes e empenhamento 
no trabalho.

Relativamente à espiritualidade, as 
Lideranças B e C entendem-na em 
contexto organizacional da mesma 
forma como a ética, sendo que para a 
Liderança C a espiritualidade funciona 
como um complemento para os valores 
e exercício da cidadania. A Liderança 
A, por sua vez, revela que a espirituali-
dade em contexto organizacional é algo 
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diária, nos influencia nem o seu porquê. 
No entanto, e tal como nos releva a 
análise das Lideranças A e B, apesar de 
algumas vezes não termos presente o 
que é que nos influencia, sabemos que 
há algo ou alguma coisa que está lá, não 
porque a percepcionamos fisicamente 
mas porque a intuímos metafisica-
mente. Porém, e o mais importante, 
é ter presente aquilo que a Liderança 
A refere: às vezes a gente acredita nas 
coisas e depois não as pratica muito ou 
vai-se esquecendo delas!

QUESTÃO 2 - Em que medida 
essas representações contribuem 
para o exercício competente da sua 
liderança?

A ética e a espiritualidade desenvolvem 
no exercício da liderança: a necessidade 
de afirmar todo um conjunto de 
princípios e valores pessoais que quer 
ver espelhados e uniformizados em 
termos organizacionais; o sentimento 
de proximidade e valorização dos 
liderados enquanto seres humanos 
totais; a valorização do know how dos 
liderados e o desenvolvimento de toda 
uma intervenção comunitária positiva.

Confirma-se pelos resultados apresen-
tados que, tal como acontece em termos 
empresariais, ao nível da liderança das 
organizações educativas, “os líderes 
mais eficazes são fiéis a um conjunto 
comum de princípios e utilizam esses 
princípios de forma consistente, para 
orientarem as suas acções quotidianas”, 
sendo que estes “são os mesmos (…) 
que todas as sociedades humanas acred-
itaram desde sempre serem os princí-
pios «certos»” (Lennik & Kiel, 2009, 
pp.53-54).

Nesta sequência, e de tudo o que foi 
dito, uma coisa há a reter é que para 
haver eficácia no pensamento e nas 
acções pessoais e organizacionais tem 
de se verificar nas lideranças educa-
tivas coerência e consistência entre 
aquilo que se diz e aquilo que se faz 
(Covey, 2002; Gómez, 2005; Lennik & 
Kiel, 2009; Kouzes & Posner, 2009).

QUESTÃO 3 - Em que medida é 
que os atributos e contributos dessas 
representações concorrem para a 
eficácia da organização educativa que 
lideram?

reportadas aos líderes escolares são 
ou não condicionadas pelas crenças, 
pela experiência profissional e pelo 
tempo de permanência na organização, 
procedemos de seguida à apresentação 
das conclusões mediante as questões de 
pesquisa formuladas como indicador de 
roteiro.

QUESTÃO 1 - Que representações 
da ética e da espiritualidade têm os 
líderes das organizações educativas?

A ética é considerada de forma transversal 
como: um conjunto de princípios que 
perduram tais como o respeito, abertura, 
solidariedade, honestidade, justiça, 
transparência, exigência, correcção, 
competência, confiança, tolerância, 
rigor, coerência, lealdade, proximidade 
e amizade; princípios que permanecem 
estáveis; o que se distingue dos valores 
que se vão alterando com o tempo 
podendo ser culturalmente aceitáveis 
ou não; balizas da acção humana; pilar 
fundamental para todas as grandes 
mudanças; padrões de referência que 
devem pautar as formas de actuação 
e relacionamento com os outros 
impedindo-nos de fazer tudo e, por isso 
mesmo, elevando-nos à condição de 
seres humanos; respeito pela condição 
daqueles que se relacionam connosco; 
respeito pelo trabalho e personalidade 
dos outros.

A espiritualidade é um conceito em 
torno do qual as opiniões divergem, 
verificando-se por isso duas represen-
tações distintas: (1) é entendido como 
algo religioso e por isso mesmo perten-
cente à dimensão religiosa; aquilo que 
pode conduzir a fanatismos, não repre-
sentando grande significado na vivência 
humana; (2) é entendido como pilar 
fundamental para a existência humana 
e condição humana; valor intenso, 
intrínseco e interno; questão da alma 
e da interioridade humana necessária 
para o sentimento de si como ser total, 
enriquecido e valorizado; aquilo que 
nos dá força; abertura de espírito no 
sentido de saber ouvir, saber partilhar e 
estar disponível para.

Ética e espiritualidade são desta forma 
duas projecções que não resultam 
apenas das necessidades humanas 
emocionais de relacionamento, antes são 
a exigência racional para a sua condição 
de possibilidade. Esta evidência decor-
rente da análise das histórias de vida 
das Lideranças A, B e C sugere que 
nem sempre temos uma consciência 
clara daquilo que, na nossa acção 

Nas Lideranças A, B e C a ética 
e a espiritualidade no exercício das 
suas lideranças concorrem ainda para o 
facto de as pessoas sentirem liberdade 
em expressar as suas ideias e serem 
criativas, facto que na literatura assume 
particular relevância uma vez que 
“quando se silenciam vozes dissidentes 
e quando os valores comuns se tornam 
numa doutrina inquestionável, perde-se 
a liberdade de expressão e com ela 
desaparece a inovação, a criatividade 
e o talento” (Kouzes & Posner, 2009, 
p.91).

A Liderança C revela que a ética 
e a espiritualidade em contexto 
organizacional contribui para que 
toda a comunidade educativa se 
sinta comprometida no alcançar de 
resultados escolares, em promover a 
cidadania e a interagir com a sociedade 
civil. A atitude desta liderança reforça 
a teoria defendida por Lennik e Kiel 
(2009) de que a inteligência moral 
desempenha um importante papel no 
sucesso das organizações. Ao actuar 
desta forma, esta liderança corrobora a 
posição defendida por Lennik e Kiel 
(2009) de que a inteligência moral tem 
implicações directas no seu exercício 
competente e na eficácia da própria 
organização que lideram pois a presença 
e frequência da ética e da espiritualidade 
entendidas como competências 
diferenciadoras irão “inspirar os 
melhores esforços por parte de toda 
a gente, ao mesmo tempo que o seu 
desempenho ultrapassa de longe o dos 
seus rivais” (p. 51).

5. CONCLUSÕES

Assente no paradigma ético e espiritual 
a liderança emerge como resposta 
potencialmente acertada às necessidades 
próprias de um mundo global em 
permanente mudança uma vez que, 
mais do que nunca, actua “numa arena 
em que desafios (…) legais e éticos lhe 
são constantemente dirigidos” (Rego, 
Cunha, Costa et al., 2007, p. 39). Nesta 
medida, impõe-se que as lideranças do 
século XXI, para serem eficazes, se 
predisponham a “escutar atentamente o 
apelo dos valores morais que já existem 
dentro de cada um de nós” (Lennik & 
Kiel, 2009, p. 54).

Direccionando a nossa análise ao 
problema de estudo que visava 
compreender em que medida as repre-
sentações da ética e da espiritualidade 
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A ética e a espiritualidade no contexto 
das organizações educativas revelaram 
em concreto: desempenhar um efeito 
muito positivo ao nível da interacção 
e relacionamentos existentes entre 
liderança e liderados, mediante um 
conjunto de princípios que têm de ser 
colectivamente observados e preser-
vados (cultura organizacional própria); 
contribuir para o envolvimento dos 
liderados no atingir dos objectivos 
organizacionais; contribuir para a 
melhoria do empenho e aumento da 
produtividade; contribuir para formação 
pessoal em termos de cidadania; 
contribuir para a melhoria dos resultados 
escolares dos alunos; contribuir para a 
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Num tempo e espaço tão adverso 
como este onde se encontram imersas 
as organizações educativas, as relações 
e sinergias existentes com a ética e 
a espiritualidade emergem como o 
sistema de navegação considerado 
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revelam-se imprescindíveis ao sucesso 
de iniciativas abertas a novas perspec-
tivas de liderança, constituindo-se como 
sublinham Lennick e Kiel (2009), “um 
equipamento básico para quem queira 
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[Abstract] In this paper we intend to 
explore how the teachers feel about 
dyslexia and compare this with what 
research has shown us about this subject. 
It’s also my goal to discuss the difficulties 
shown by the school when dealing with 
language pathologies alerting to the fact 
that schools aren’t ready nor equipped 
to answer efficiently to the challenge of 
working with special needs related to 
language difficulties, in what reading and 
writing are concerned, bearing in mind 
the lack of proper knowledge concerning 
the lack of success in school learning. In 
this study we counted with the participa-
tion of 100 teachers from the districts of 
Oporto, Braga and Lisbon, to whom were 
made questionnaires composed mainly of 
closed questions, in order to see if they 
have the strategies and means to diagnose, 
evaluate and intervene in the problem of 
dyslexia.

[Keywords] learning difficulties, specific 
learning difficulties, special needs, 
dyslexia, language problems

A DISLEXIA AOS OLHOS 
DOS PROFESSORES DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO
[36]

INTRODUÇÃO

Em Portugal, com o alargamento da 
escolaridade obrigatória, tem-se verifi-
cado que a escola passou a ser um 
espaço mais diversificado e multicul-
tural, cuja população se revela cada vez 
mais heterogénea e complexa (César, 
2000, Vieira 2011). É necessário, 
portanto, que consiga responder aos 
novos desafios que lhe são colocados 
e que passe das ideias expressas nos 
documentos de política educativa para 
a prática, mostrando que se define como 
uma Escola para Todos.

Defender os princípios da Escola 
Inclusiva corresponde a acreditar na 
educabilidade de todos e na capacidade 
dos educadores e professores para 
promover o desenvolvimento pleno 
dos seus alunos. A noção de Escola 
Inclusiva é, portanto, muito mais 
abrangente do que se poderia pensar, 
pois ao celebrar a diferença, preocupa-se 
com a singularidade e unicidade de 
cada ser (César 2000).

Partindo do princípio básico de que 
o processo de apropriação da cultura, 
conhecimentos e técnicas das socie-
dades actuais se realiza, principalmente, 
através do domínio da linguagem 
escrita, reveste-se da maior importância 
o conhecimento dos diferentes tipos de 
dificuldades, características e manifes-
tações, da avaliação, da adequada 
intervenção e reeducação por parte dos 
educadores/professores de crianças que 
não lêem nem escrevem bem e que têm 
particulares dificuldades em adquirir 
tais destrezas.

Este tema reveste-se duma realidade 
muito complexa que passa muitas vezes 

despercebida no contexto escolar. Tal 
como descrito em Correia (1997), é 
fundamental que toda a criança com 
qualquer tipo de necessidades tenha 
acesso a uma educação adaptada, 
pública e gratuita.

Com base na literatura lida, 
nomeadamente as investigações de 
Pletsch (2009), Correia (2007) e 
Ainscow (2000), é possível aferir que 
apesar deste não ser um tema recente, o 
mesmo continua actual, na medida em 
que relata parte da realidade vivida nas 
escolas, havendo ainda muitos docentes 
que não possuem formação/informação 
suficiente acerca desta problemática e 
que não estão munidos das estratégias 
de detecção e intervenção face a estas 
dificuldades específicas, dado a que a 
sua formação inicial não abrange esta 
temática tão fundamental para uma 
prática eficaz nas nossas escolas.

As disciplinas leccionadas nos cursos 
do Ensino Superior não se revelam 
satisfatórias no que se refere à 
preparação para leccionar alunos com 
NEE. Sentem-se inúmeras lacunas, 
que se reflectem nas dificuldades dos 
professores em lidar com a diversidade 
e minorar os efeitos que os handicaps 
dos alunos trazem para o seu desem-
penho académico. Há várias questões 
que se podem colocar relativamente 
a estas lacunas: porquê a escassa 
formação inicial dos professores acerca 
desta temática? Com que dificuldades 
se deparam os professores que têm 
alunos com NEE? Como ultrapassar 
essas dificuldades?

Enquanto responsáveis pelo ensino/
instrução da aprendizagem das 
competências cognitivas mais 
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bem menos estudos que se debruçam 
sobre as dificuldades envolvidas neste 
processo (Citoler, 1996). Ainda assim, 
de acordo com a autora e baseando-
nos nos estudos existentes, é possível 
referir que a compreensão de um texto 
envolve uma interacção entre a infor-
mação existente na nossa memória 
e a informação que o texto pretende 
transmitir.

Dificuldades gerais e específicas na 
aquisição da leitura

As dificuldades na aquisição da 
leitura podem-se dividir em gerais e 
específicas. Como descrito em Rebelo 
(1993) e Lopes (2000), as dificuldades 
gerais na aquisição da leitura resultam 
de factores exteriores ao indivíduo ou 
a ele inerentes. São então causadas 
por situações adversas à aprendizagem 
normal, como é o caso da instabilidade 
familiar, dos meios sócio-económicos 
desfavorecidos, das pedagogias e 
didácticas deficientes, entre outros. 
Citoler (1996), também sugere que nas 
dificuldades gerais de aprendizagem 
da leitura encontramos crianças com 
algum tipo de deficiência física ou 
sensorial, crianças com capacidades 
cognitivas limitadas e crianças que 
sofrem de privações sócio-culturais 
e bloqueios afectivos que conduzem 
a uma ausência de oportunidades de 
aprendizagem adequadas.

Podemos então concluir que os alunos 
que apresentam estas características, 
não revelam dificuldades específicas 
de leitura, tratando-se de problemas 
de aprendizagem resultantes de várias 
causas visíveis podendo as mesmas ser 
intrínsecas ou extrínsecas ao indivíduo.

Segundo Rebelo (1993), os problemas 
específicos da aprendizagem da 
leitura situam-se aos níveis cognitivo 
e neurológico, não havendo uma expli-
cação evidente para os mesmos.

Como descrito em Citoler (1996), 
as dificuldades específicas da leitura 
surgem mesmo quando o indivíduo, 
reunindo todas as condições favoráveis 
para a aprendizagem, revela dificul-
dades severas aquando da mesma.

Lopes (2000) refere as diferentes 
expressões utilizadas para fazer 
referência às dificuldades específicas de 
leitura:

acordo com esta abordagem, existem 
quatro grandes grupos que incluem os 
processos utilizados aquando da reali-
zação da leitura: o perceptivo, o léxico, 
o sintáctico e o semântico. Veja (2002) e 
García (1995), citados por Cruz (2009) 
defendem que quando levamos a cabo 
uma actividade de leitura, a primeira 
tarefa que enfrentamos encontra -se 
no campo perceptivo, utilizando os 
processos de extracção de informação, 
efectuando tarefas de reconhecimento 
e análise linguística. Posteriormente, 
já no campo lexical, utilizamos um 
conjunto de operações para chegarmos 
ao conhecimento acerca das palavras 
que se encontram armazenadas no 
nosso léxico interno (Cruz, 2007; 
Citoler, 1996 García 1995, cit. in 
Cruz, 2009). Em seguida, já no campo 
sintáctico, procede-se à capacidade de 
compreensão do modo com as palavras 
estão relacionadas entre si, ou seja, o 
conhecimento acerca da estrutura e das 
regras gramaticais da língua (Vega, 
2002; Citoler 1996, cit. in Cruz, 2009). 
Por fim, de acordo com os autores 
supracitados, é necessário inserir as 
palavras num domínio que lhes atribua 
um significado e as torne coerentes, 
permitindo a percepção do significado 
da mensagem que se pretende trans-
mitir – o domínio semântico.

Para que o processo de leitura seja 
realizado com sucesso é necessário 
que duas grandes componentes deste 
processo actuem de forma interactiva. 
São estas a descodificação (composta 
pelo reconhecimento e identificação 
das palavras) e a compreensão da infor-
mação escrita (Citoler 1996; Cruz, 
2007, cit. in Cruz, 2009). Segundo 
Citoler (1996) citada por Cruz (2009),

O domínio da descodificação implica, 
assim, aprender a discriminar e 
a identificar as letras isoladas ou 
em grupo e, sobretudo, significa 
que se possui a capacidade, tanto 
para identificar cada palavra 
como uma forma ortográfica com 
significado, como para atribuir uma 
pronunciação, isto é, para poder 
descodificar com êxito, o indivíduo 
tem de entender como se relacionam 
os símbolos gráficos com os sons e 
adquirir os procedimentos de leitura 
de palavras. (Citoler, 1996, cit. in 
Cruz, 2009:142).

Quanto à compreensão, como já 
referimos, constitui o objectivo final 
da leitura. No entanto, comparativa-
mente com a descodificação, existem 

valorizadas e importantes que o sujeito 
pode adquirir, a leitura e a escrita, os 
professores desempenham um papel 
fundamental. Também aqui surgem 
algumas questões pertinentes: que 
concepções apresentam os professores 
do Ensino Regular acerca da dislexia? 
De que forma é que os seus discursos 
se ajustam ou contrastam com o 
conhecimento científico neste domínio?

Na investigação realizada procuramos 
dar resposta a estas questões.

A aquisição da leitura

Ler e escrever são actividades 
complexas que envolvem várias 
operações e um vasto conjunto de 
conhecimentos, daí que, para conseguir 
a sua mestria se devem desenvolver, 
ao mesmo tempo, o reconhecimento 
e a produção de palavras escritas (i.e. 
descodificação leitora e codificação 
escrita), bem como a compreensão e 
produção de textos (i.e. compreensão 
leitora e composição escrita) (Citoler, 
1996, cit. in Cruz, 2009). Assim, de 
acordo com Cruz (2007),

ler e escrever colocam um problema 
psicomotor caracterizado por duas 
fases complementares, receptiva e 
expressiva, sendo que o aspecto 
receptivo da linguagem escrita (i.e., 
leitura) está significativamente 
relacionado com aspecto expres-
sivo (i.e., escrita), e em que estes 
são dialecticamente dependentes da 
função verbal, que integra os equiva-
lentes auditivo-visuais (i.e., escrita) 
e os visuo-auditivos (i.e., leitura) 
(Cruz, 2007, cit. in Cruz, 2009:131).

Pelo exposto, podemos concluir que os 
sinais auditivos (i.e., fonéticos) passam 
a corresponder a sinais visuais (i.e., 
gráficos), assim, a aprendizagem da 
leitura está assente num problema de 
transferência de sinais (Fonseca, 1999; 
Heaton & Winterson, 1996, cit. in 
Cruz, 2009).

A leitura implica uma série de processos 
que podem ser vistos à luz de diversas 
perspectivas, como é o caso da psico-
logia cognitiva, da neuropsicologia 
ou da neurolinguística. No entanto, 
vamos dar maior enfoque à perspectiva 
proposta por Citoler (1996) e García 
(1995), citados por Cruz (2009), 
denominada psicologia da leitura. De 
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Várias são as expressões que se 
utilizam para designar as dificul-
dades específicas da leitura e da 
escrita:Dislexia, distúrbios de leitura 
(reading disbilities); legastenia; 
dificuldades específicas da leitura 
(specif. reading dificulties); distúr-
bios de leitura e escrita (reading and 
sprelling disabilities) e ainda maus 
leitores (Lopes, 2000:59-60).

Por outras palavras, Heaton e Winterson 
(1996), sugerem que as dificuldades 
específicas, como é o caso da dislexia, se 
referem a causas que estão camufladas, 
escondidas.

A Dislexia: delimitação conceptual

Etimologicamente, dislexia significa 
“dificuldade da fala ou da dicção” 
(Torres e Fernández, 2001:3). No 
entanto, grande parte dos autores 
defende que o termo engloba uma 
dificuldade na aprendizagem da leitura. 
De acordo com as autoras supraci-
tadas, nos últimos anos o conceito tem 
ganho especificidade, designando uma 
síndrome determinada que se traduz 
em dificuldade de distinção ou memori-
zação de letras ou grupos de letras, bem 
como problemas de ordenação, ritmo e 
estruturação das frases afectando tanto 
a leitura como a escrita.

Como se sabe, ler e escrever repre-
sentam uma necessidade básica. Numa 
sociedade onde a grande parte das 
mensagens são escritas, ser analfabeto 
é ficar dependente dos outros, é ficar 
limitado, não usufruindo dos recursos 
de que a sociedade dispõe e oferece aos 
seus cidadãos (Rebelo, 1993).

É um facto que, desde há muito tempo, 
professores de diversos níveis de 
ensino, mas em especial os do Ensino 
Básico, enfrentam o estranho dilema de 
certos alunos, de níveis de inteligência 
normais ou até, em muitos casos, acima 
da média, não tendo carências de tipo 
sociocultural, distúrbios emocionais, 
etc., aparentando um desenvolvimento 
dentro dos parâmetros da normalidade, 
evidenciarem apesar de tudo, profundas 
dificuldades na aprendizagem da leitura 
e da escrita, acompanhando-os pelos 
vários graus de ensino e, muitas vezes, 
até à idade adulta.

De entre as várias definições de 
dislexia, escolhemos a de Critchley 
(1970), que refere que:

a dislexia é uma perturbação que 
se manifesta na dificuldade em 
aprender a ler, apesar de o ensino 
ser convencional, a inteligência 
adequada, e as oportunidades socio-
culturais suficientes. Deve-se a uma 
incapacidade cognitiva fundamental, 
frequentemente de origem constitu-
cional (Critchley, 1970, cit. in Torres 
e Fernández, 2002:5).

Esta problemática aparece em qualquer 
grupo social, independentemente da 
idade, sexo, raça, condições económicas 
ou culturais. Muitas pessoas bem 
sucedidas têm dislexia, assim como, 
muitos disléxicos são bem sucedidos.

A consciencialização dos pais, profes-
sores e toda a comunidade educativa 
para a problemática da dislexia permite 
que estas crianças sejam adequadamente 
tratadas e orientadas nos ambientes que 
a rodeiam evitando, assim, o abandono 
escolar.

Comportamentos e problemas 
escolares associados à Dislexia

Quando os alunos ingressam no 1º ano 
do 1º Ciclo do Ensino Básico, é notória 
uma grande expectativa quer da parte 
dos pais, quer da parte dos professores, 
quer da parte das próprias crianças. 
Esta expectativa recai no (in)sucesso 
da aprendizagem, nomeadamente no 
aprender a ler e a escrever. Como nos 
dizem Viana & Leal (2002),

A aprendizagem da leitura (bem 
como da escrita) é um processo 
complexo de construção que tem o 
seu início muito antes da entrada no 
1º ciclo do Ensino Básico. (…) Dada 
a sua complexidade, para o sucesso 
nestas aprendizagens contribuem 
factores cognitivos, linguísticos, 
motivacionais, sociais e pedagógicos 
(entre outros). (Viana & Leal, 
2002:93).

É, no entanto, com a entrada para 
a escola que estas competências 
sobressaem, dado a que são o objecto 
central dos conteúdos programáticos 
nos primeiros anos escolares. Assim, é 
notória a importância da aquisição destas 
duas competências em todo o processo 
educativo, uma vez que contribui para 
uma imagem positiva que a criança 
constrói de si enquanto aluna, influencia 
a relação que se começa a estabelecer 
entre a escola, a criança e a família, e 

determina o tipo de ligação ao contexto 
escolar e à vida.

A investigação revela que as dificul-
dades de leitura estão presentes em 
cerca de 30% dos indivíduos com 
menos de 9 anos de escolaridade, no 
entanto, são detectáveis em apenas 1% 
dos indivíduos com pelo menos 12 
anos de escolaridade (Morais, 1997). 
A leitura destes números permite-nos 
aferir que a diminuição da percentagem 
nas dificuldades de leitura assenta numa 
taxa de abandono que lhe é semelhante, 
ou seja, crê-se que as dificuldades na 
leitura estejam na base do abandono 
escolar.

De acordo com Serra (2008), as crianças 
que revelam Dificuldades Específicas 
de Aprendizagem como a dislexia, 
disgrafia, disortografia ou discalculia, 
de entre as que necessitam de algum 
tipo de apoio especializado e diferen-
ciação por parte da escola, são as que 
se apresentam em maior número nas 
escolas e as que são mais negligen-
ciadas pelo nosso sistema de ensino.

Já em 1994, Simeonsson (cit. in Serra, 
2008), chamava a atenção das escolas 
para o facto da incidência dos apoios 
suplementares educativos se debruçar 
nos problemas de “alta intensidade, 
mas de baixa incidência”, negligen-
ciando os problemas de “baixa intensi-
dade, mas de alta incidência”, isto é, 
os problemas revelados por um grande 
número de alunos que enfrentavam o 
insucesso e ainda não tinham suscitado 
na escola o interesse para a procura de 
estratégias e soluções que invertessem os 
resultados negativos que evidenciavam.

Segundo Torres e Fernandéz (2001), 
em geral, as características da dislexia 
podem agrupar-se em dois grandes 
blocos: comportamentais e escolares. 
Citando Lopes (2001):

Ao definirmos a dislexia como um 
problema de aprendizagem, esta 
vai sem dúvida afectar o tipo de 
personalidade dos alunos que, na 
aula, se faz notar pela inibição e 
retraimento, insegurança e ansiedade 
e mesmo pelo aparecimento de 
condutas disruptivas, que muitas 
vezes os professores apontam como 
causa do problema, mas que é 
resultado do mesmo. São rotulados 
de desinteressados, distraídos, por 
vezes até, irreverentes, por parte 
dos adultos, e são frequentemente 
alvo da troça dos colegas. (Lopes, 
2001:128).
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Como se verificou, a dislexia é 
consequência de diferenças de base 
neurológica nos mecanismos cognitivos 
que suportam a leitura. Há evidências 
que apontam para a sua base heredi-
tária e para o seu carácter persistente. 
Contudo, mesmo assumindo a sua base 
genética, isto não significa que não seja 
susceptível da intervenção do ambiente 
(Snowling, 2000).

Segundo Morton e Frith (1995, cit. in 
Snowling, 2000) a manifestação de uma 
perturbação cognitiva de base biológica 
está dependente de uma intervenção 
complexa entre os processos defici-
tários e o ambiente em que a criança 
se desenvolve. Deste modo, havendo 
lugar para influências ambientais, pode 
falar-se num espaço para a intervenção 
na dislexia.

Mantendo a ideia do défice fonológico 
como característica central nesta 
perturbação, é importante que qualquer 
intervenção tenha em consideração as 
competências fonológicas. Troia (1999, 
cit. in Snowling, 2000) avaliou 39 
intervenções que tinham como objectivo 
o treino da consciência fonológica 
analítica e sintética e a aquisição da 
literacia.

Um estudo de Temple et al., (2003), 
tendo como objectivo explorar os efeitos 
cerebrais de uma intervenção comporta-
mental remediativa em indivíduos com 
dislexia, utilizou um programa compu-
torizado composto por sete exercícios 
que enfatizavam diferentes aspectos 
da linguagem oral, incluindo a atenção 
auditiva, a discriminação e memória, 
bem como o processamento fonológico 
e a compreensão auditiva. Verificou-se 
que o treino comportamental melhorou 
a linguagem oral e a leitura.

Do ponto de vista neurológico, as 
crianças com dislexia apresentam um 
aumento da actividade em múltiplas 
áreas cerebrais. Os resultados sugerem 
que uma remediação comportamental 
parcial de défices no processamento da 
linguagem, resultando numa melhoria 
da leitura, diminui o défice nas regiões 
cerebrais associadas ao processamento 
fonológico e produz uma activação 
compensatória adicional de outras 
regiões cerebrais.

Um outro estudo com fins semelhantes, 
de Eden et al., (2004), levado a cabo 
com adultos, demonstrou também que o 

fonológico, sendo que essas variações 
podem ser atribuídas a diferenças na 
severidade desse mesmo défice.

Segundo Ferreira (2008), este défice 
fonológico dificulta a discriminação e 
processamento dos sons da linguagem, 
a consciência de que a linguagem é 
formada por palavras, as palavras por 
sílabas, as sílabas por fonemas e o 
conhecimento de que os caracteres do 
alfabeto são a representação gráfica 
desses fonemas. No entanto, o défice 
fonológico dificulta apenas a descodi-
ficação das mensagens, uma vez que 
todas as competências cognitivas 
superiores, necessárias à compreensão, 
se encontram intactas.

A mesma autora afirma que a dislexia 
resulta de alterações neurobiológicas 
ocorridas antes, durante ou após o parto, 
que afectam o processamento da infor-
mação no cérebro. Acrescenta ainda 
que as causas da dislexia continuam 
a ser estudadas, sendo abordados os 
factores genéticos e neurológicos, a 
instabilidade emocional, a ocorrência de 
um acontecimento marcante e a falta 
de estimulação e de hábitos de leitura.

Ao analisarem a etiologia da dislexia, dos 
seus subtipos e modelos explicativos, 
Torres e Fernandéz (2001), recomendam 
que se proponha um sistema de 
avaliação dupla, que incorpore por 
um lado a avaliação das principais 
áreas ou problemas neuropsicológicos 
(lateralidade, percepção, visuoauditiva, 
psicomotricidade, etc.), que actualmente 
se considera estarem relacionados 
com problemas da leitura e da escrita 
e, por outro lado, incorpore a análise 
das competências psicolinguísticas, 
ou seja, dos processos implicados na 
leitura e na escrita (fonologia, sintaxe, 
semântica). A escolha das orientações 
neuropsicológica e linguística 
prende-se com o facto de a sua 
utilização conjunta permitir avaliar 
tanto o comportamento, neste caso os 
défices na leitura e na escrita, como os 
défices ou problemas associados. A estas 
orientações, Cruz (1999) acrescenta a 
perspectiva tradicional, tendo esta um 
enfoque visuo-perceptivo-motor. De 
acordo com Lopes (2001), esta última 
orientação dá particular relevância às 
actividades que visam o melhoramento 
da percepção e discriminação visual, 
o desenvolvimento da lateralidade, 
do esquema corporal e da orientação 
espacio-temporal.

A mesma autora prossegue referindo 
que estas crianças desenvolvem um 
auto e heteroconceito baixo que conduz 
à desmotivação e, muitas vezes, à 
depressão, à regressão (alegrias, tiques), 
e ao aparecimento de problemas 
psicossomáticos (sono, indigestão, 
conflitualidade...).

Este tipo de problema acaba por levar a 
um baixo rendimento escolar. O aluno é 
pressionado para trabalhar e estar atento 
e, de certa maneira, posto de lado pela 
sua capacidade para aprender.

Continuando a citar a mesma autora:

As características escolares 
observam-se basicamente na leitura, 
na escrita – disgrafia e disortografia 
– e, algumas vezes, no cálculo. Pode, 
ainda, estender-se a outras matérias 
escolares, se estas se prendem 
com a capacidade de captar uma 
sucessão temporal, como acontece 
na história, ou ainda na dificuldade 
de estabelecimento de coordenadas, 
como requer a geografia, ou dificul-
dades com as relações espaciais, 
como é necessário na geometria. 
(Lopes,2001:129).

Regra geral, a maioria das crianças 
disléxicas mostra-se insegura ou exces-
sivamente vaidosa e, em consequência 
do seu problema escolar, exibe uma 
atenção instável, consequência da fadiga 
que advém do empenho na superação 
das dificuldades perceptivas e um 
grande desinteresse pelo estudo, dado 
que geralmente o rendimento e as 
classificações baixas provocam falta de 
motivação e de curiosidade (Torres e 
Fernandéz, 2001).

Entre as matérias escolares em que as 
dificuldades podem ter maior incidência 
contam-se a história (problemas em 
captar as sequências temporais), a 
geografia (dificuldade no estabeleci-
mento de coordenadas) e a geometria 
(dificuldades nas relações espaciais).

Causas, avaliação e intervenção em 
Dislexia

Como descrito em Snowling (2000), a 
heterogeneidade encontrada nos dados 
comportamentais acerca das causas 
da dislexia não desafia a ideia funda-
mental de que esta reflecte um défice 
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Nesta perspectiva, um estudo de 
Bradley e Bryant (1983, cit. in Alves 
e Castro, 2002) verificou que o desem-
penho de crianças em idade pré-escolar 
em provas de consciência fonológica é 
o melhor preditor do futuro desem-
penho na leitura e na escrita.

Assim, as crianças que se vieram a 
tornar boas leitoras apresentaram uma 
maior sensibilidade à estrutura dos sons 
da cadeia da fala, ao passo que as que 
vieram a sentir dificuldades tiveram 
baixo desempenho nas provas de 
consciência fonológica.

No âmbito deste estudo foi levado a 
cabo um treino que envolvia a catego-
rização dos sons do alfabeto apoiada 
no uso de letras de plástico para cada 
um dos sons. Aferiu-se que o treino de 
crianças em idade pré-escolar na tomada 
de consciência do alfabeto resultava 
num efeito positivo na aprendizagem da 
leitura e da escrita.

O conhecimento da relação entre a 
consciência fonológica e a leitura/escrita 
trouxe implicações para a dislexia e 
conduziu a um grande interesse nos 
programas de intervenção destinados à 
prevenção de problemas de leitura.

Os estudos sobre a intervenção 
precoce neste âmbito têm demonstrado 
que os resultados mais positivos se 
verificam quando, a par da promoção 
da consciência fonológica, se enfatizam 
também as correspondências letra-som, 
aspecto fundamental para a aprendi-
zagem da leitura e da escrita (Foorman, 
Francis, Novy e Liberman, 1991, cit. in 
Snowling, 2000).

Proceder a uma avaliação é o primeiro 
passo para se poder delinear uma estra-
tégia de intervenção junto da criança, 
adolescente ou adulto com dislexia. No 
entanto, este é um processo complexo 
devido à quantidade de factores que é 
necessário controlar para assegurar rigor 
e precisão na sua condução (Torres e 
Fernandéz, 2001).

Devido à controvérsia e aos poucos 
consensos ainda existentes no âmbito 
da investigação no domínio da pertur-
bação aqui tratada, é difícil definir, do 
ponto de vista formal, um protocolo de 
avaliação e intervenção estandardi-
zado, único e/ou completo.

treinar discriminações auditivas através 
de exercícios programados recorrendo, 
por exemplo, ao uso do gravador. O 
ensino e aprendizagem multissensorial 
pode ajudar o aluno quanto às dificul-
dades de processamento auditivo: 
podem ser usados mapas, ilustrações, 
mímica, dramatizações, etc.; relativa-
mente às intervenções relacionadas 
com as dificuldades de coordenação 
motora sugere-se que sejam ensinados 
ao aluno, desde cedo, os movimentos 
correctos para o desenho das letras; 
quanto às intervençõe s relacionadas 
com as dificuldades de memória a 
curto prazo o autor sugere que o 
aluno deve ser encorajado a identificar 
a forma como aprende melhor, por 
exemplo, concentrando -se na tarefa. 
É também muito importante envolver 
o aluno na sua aprendizagem, mo 
tivando-o, mantendo-o interessado e 
conseguindo que ele relacione as novas 
ideias e informações com conceitos 
que já adquiriu; relativamente às inter-
venções relacionadas com as dificul-
dades de sequenciação temporal o 
autor sugere que o professor deverá dar 
instruções claras e uma de cada vez 
para que seja mais fácil para o aluno 
disléxico cumpri-las com sucesso. 
Quanto ao ensino da sequenciação do 
alfabeto, este poderá ser feito através 
da criação de um cartão para cada letra 
devidamente colocado à sua fren te. O 
manuseamento dos cartões, assim como 
ouvir os colegas a dizerem os sons dos 
mesmos ajudará o aluno a memorizar 
as sequências dos sons. Pode ser usada 
a mesma estratégia para os dias da 
semana, meses e estações do ano, assim 
como outras sequências temporais; 
quanto às intervenções relacionadas 
com as dificuldades visuais e de 
processamento visual o professor deve 
optar por actividades de discriminação 
visual, por exemplo, dar uma série de 
figuras ou objectos que incluem que é 
claramente diferente dos outros. Para 
progredir, esta diferença dos objectos 
deve-se ir esbatendo ficando cada vez 
menos visível.

A identificação do problema é a 
chave que permite a sua resolução. 
O desenho e a planificação de estra-
tégias e actividade para a ajuda na 
superação das dificuldades de leitura e 
escrita deverá constituir o fim último do 
profissional encarregado da sua reabili-
tação evitando, assim, o posterior apare-
cimento de problemas mais severos e 
garantindo o êxito de aquisições mais 
complexas (Torres e Fernandéz, 2001).

treino fonológico resulta numa melhoria 
do desempenho em indivíduos com 
dislexia em tarefas de manipulação 
fonológica. Estas mudanças compor-
tamentais estavam associadas a um 
aumento da actividade nas regiões do 
hemisfério direito.

Outros estudos realizados com crianças 
disléxicas que foram sujeitas a uma 
intervenção baseada nas competên-
cias fonológicas demonstraram que, 
à melhoria observada na leitura, se 
associava uma “normalização” de 
áreas anteriormente activadas de modo 
deficiente no hemisfério esquerdo 
(Aylward et al., 2003; Richards et al., 
2000, cit. in Eden et al., 2004).

Verifica-se, desta forma, que ainter-
venção de base fonológica na dislexia, 
além de conduzir a melhorias nos 
mecanismos perturbados, faz-se 
acompanhar de correlatos cerebrais. 
Acrescente-se ainda que estudos 
formais em contextos clínicos e de 
sala de aula têm demonstrado que o 
ensino dos princípios da consciência 
fonológica a todas as crianças conduz 
a aumentos em múltiplas medidas da 
capacidade de leitura e é a perspectiva 
mais eficaz para tratar indivíduos com 
dislexia (Rayner et al., 2001; Swanson, 
1999; Torgesen et al., 2001, cit. in Eden 
et al., 2004).

Apesar de até aqui se ter centrado 
a atenção numa óptica remediativa, 
falando de intervenção em indivíduos 
com diagnóstico de dislexia, é necessário 
salientar a importância cada vez maior 
que se dá a uma lógica preventiva e de 
intervenção precoce.

Também Farrel (2008) apresenta 
algumas intervenções relacionadas 
com as dificuldades associadas à 
dislexia que já foram apresentadas. 
Assim, quanto às intervenções relacio-
nadas com dificuldades fonológicas, 
o autor propõe que o aluno com este 
tipo de dificuldades pode ser ensinado 
a ter uma maior consciência dos sons e 
das sequências de sons que transmitem 
significado na fala, utilizando-os na 
linguagem falado. O aluno pode usar 
estratégias que lhe permitam perceber 
alguns sons que mudam o significado 
da palavra (ex. o s representativo do 
plural no final das palavras); no que 
concerne às intervenções relacionadas 
com a percepção auditiva e as dificul-
dades de processamento auditivo, 
Farrel propõe que se incentive o aluno a 
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relacionada com a falta de preparação 
que dizem sentir (Correia, 1997; 
Bruce e Bergen, 1997, Ainscow, 1998; 
Godofredo, 1992, cit. in Glat, 1995, cit. 
in Silva, 2009).

Os mesmos autores referem ainda que 
dado a todas as crianças e adolescentes 
serem seres especiais, porque difer-
entes, únicos, originais e peculiares, 
é fundamental que a Escola se trans-
forme em “Escola Especial”, encarando 
a problemática da integração de forma 
pragmática visando a normalização e 
aceitação de pessoas diferentes pela 
sociedade. Nesta medida, a integração 
no Ensino Regular de crianças e adoles-
centes com NEE assume um elevado 
valor educativo, social e ético, pois não 
atinge apenas o indivíduo integrado, 
mas também todos aqueles que com 
ele se relacionam contribuindo assim 
para a alteração de comportamentos 
e mentalidades estereotipados quanto 
à deficiência ou, simplesmente, à 
diferença.

Desde a Declaração de Salamanca, 
passou-se a considerar a inclusão 
de “todas as crianças deficientes e 
superdotadas, crianças de rua e que 
trabalham, crianças de origem remota 
ou de população nómada, crianças 
pertencentes a minorias linguísticas 
étnicas ou culturais e crianças de outros 
grupos marginalizados” em turmas 
do Ensino Regular como a forma mais 
clara e avançada de democratização das 
oportunidades educativas (Conferência 
Mundial de Educação Especial, 1994:4). 
Esta declaração considera a existência 
de múltiplas diferenças originárias de 
condições pessoais, sociais, culturais, 
políticas diversas que têm que ser 
tidas em conta, no entanto prossegue 
referindo que a escola, da forma 
como está estruturada, não consegue 
responder eficazmente a estas diferenças 
chamando a atenção para a necessidade 
de que elas “sejam capazes de promover 
uma educação de alta qualidade a 
todas as crianças”, reconhecendo 
que “as diferenças humanas são 
normais e que a aprendizagem se deve 
adaptar às necessidades da criança 
ao invés de se adaptar a criança a 
assunções pré-concebidas a respeito do 
ritmo e da natureza do processo de 
aprendizagem” (Conferência Mundial 
de Educação Especial, 1994:4). A 
Declaração de Salamanca aponta para a 
escola real referindo que deve ser dada, 
pelo governo, “a mais alta prioridade 
política e financeira ao aprimoramento 
dos seus sistemas educacionais no 

presente que o aluno com dislexia 
aprende de uma forma diferente, mas é 
capaz de aprender.

É essencial apercebermo-nos que não 
basta deixar escrito no papel uma série 
de normas, medidas e protocolos a 
seguir, sem ter presente como as coisas 
se processam na prática. Como refere 
Silva (2009),

Trabalhar com todos os alunos, 
no mesmo espaço, ainda que em 
cooperação com a educação especial 
e outros técnicos, não é uma tarefa 
linear, que possa ser implementada 
sem uma retaguarda de suporte que 
ajude à reflexão sobre o processo. 
Na ausência de apoio às dificuldades 
que vão sentindo, as escolas vão 
respondendo como sabem e como 
podem a populações cada vez mais 
diversificadas, como resultado da 
emigração que tem havido nos 
últimos anos. Encontrar, no mesmo 
espaço, crianças portuguesas, 
brasileiras, orientais, africanas, 
da Europa de leste, algumas das 
quais não falam português, é uma 
situação comum. Responder a estes 
e àqueles que de entre estes têm 
necessidades educativas especiais, 
numa perspectiva de educação 
inclusiva, sendo um desafio 
que indiscutivelmente contribui 
para a melhoria do ensino, é uma 
competência indiscutivelmente difícil. 
(Silva, 2007, cit. in Silva, 2009:148).

É neste sentido que a formação dos 
professores surge como um elemento 
essencial para que o processo de 
ensino/aprendizagem de todos os 
alunos surta efeitos positivos. Florian 
(1998) refere que “um professor sem 
formação apropriada, por muito aberto 
e bem intencionado que seja, não 
conseguirá dar a educação apropriada 
a alunos com dificuldades de aprendi-
zagem ou outras necessidades educa-
tivas especiais se não tiver o apoio 
dos colegas mais experientes” (Florian, 
1998:45).

De acordo com Silva (2009), alguns 
resultados de investigações têm demon-
strado que os docentes revelam descon-
forto, ansiedade e insegurança quando 
se deparam com alunos “diferentes” 
nas suas salas de aula (Sprinthall & 
Sprinthall, 1993; Vayer e Rocin, 1992; 
Glat, 1995; Correia, 1997; Bruce e 
Bergen, 1997; Ainscow, 1998, cit. in 
Silva, 2009), assim, a resistência que 
revelam face à inclusão pode estar 

O papel dos professores face à 
Dislexia

De acordo com Serra (2008), no que 
concerne às crianças com DEA, devem 
ser atribuídas, aos docentes especiali-
zados em Educação Especial, “funções 
no campo das respostas educativas 
dirigidas a alunos com deficiências 
e níveis de funcionalidade expressa 
e significativamente comprometidos, 
isto é, problemas de alta intensidade, 
embora de baixa frequência” (Serra, 
2008:138). A autora segue referindo 
que, numa visão mais realista e 
pragmática das necessidades de cada 
escola em particular, se pode aferir 
que grande percentagem dos casos de 
insucesso e abandono escolar se deve a 
dificuldades de aprendizagem causadas 
por problemas de baixa intensidade, 
embora de alta frequência, como é o 
caso das DEA, das perturbações da 
comunicação, dos distúrbios de compor-
tamento ou até mesmo das capacidades 
acima da média. Contudo, e de acordo 
com a legislação em vigor, a estes alunos 
são atribuídos os Apoios Educativos. 
No entanto, os docentes que assumem 
estes Apoios Educativos não têm 
formação específica nem especializada 
para proporcionar aos alunos a inter-
venção de que eles necessitam. Esta 
problemática reflecte-se não apenas nos 
professores dos Apoios Educativos, mas 
também em toda a comunidade escolar 
que não possui formação especializada 
na área aqui tratada, daí que, quando, na 
escola, surge um problema de dislexia, 
pode acontecer haver desconheci-
mento, por parte dos professores, em 
como proceder. Quando tal acontece, 
o sentimento geral que surge é de 
uma grande frustração: a criança não 
consegue responder àquilo que lhe 
é pedido; o professor não percebe a 
causa das dificuldades da criança e 
os pais sentem-se perdidos, com o seu 
filho alvo de insucesso e o professor 
sem respostas. Os docentes devem ter 
presente que os alunos com dislexia 
podem ter sucesso nas suas aprendi-
zagens escolares, podendo, no entanto, 
necessitar de formas diferenciadas de 
ensino. É dever do professor assegurar 
um ambiente educativo estruturado 
respeitando as necessidades e singulari-
dade de cada aluno, tendo presente que 
um aluno com DEA pode demorar mais 
tempo a aprender e cansar-se rapida-
mente, sendo essencial que o professor 
dê instruções claras e valorize as 
capacidades e concretizações do aluno 
promovendo, assim, a sua auto-estima. 
Acima de tudo, o docente deve ter 
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investigação esta que pretende avaliar 
o conhecimento dos professores 
face à problemática das Dificuldades 
Específicas de Aprendizagem e aferir 
se os mesmos se sentem preparados 
para diagnosticar, avaliar e intervir 
de modo diferenciado sobre crianças 
com Dificuldades Específicas de 
Aprendizagem com vista à sua reedu-
cação, sendo que a hipótese do trabalho 
é “os professores do 1ºCEB não estão 
preparados para avaliar e intervir em 
crianças com dislexia”.

Assim, os nossos principais objectivos 
foram: averiguar se a formação inicial 
dos professores do ER está adequada 
aos requisitos exigidos no âmbito da 
dislexia e verificar se os mesmos têm 
presente o que é a dislexia, como a 
detectar e como intervir.

Esta reflexão surgiu na linha de um 
trabalho de investigação levado a cabo 
por Lima, Cameirão, Meirelles e Lucci, 
em 2005, e seguiu uma metodologia 
mista (quantitativa e qualitativa) das 
concepções dos professores do 1º CEB 
acerca da dislexia. Pretendemos ainda 
verificar de que forma o seu discurso 
e concepções se adequam ao conheci-
mento científico ou se, por outro lado, 
existem lacunas ou distorções a este 
nível, bem como aferir se os mesmos 
se sentem preparados para diagnosticar 
e intervir de modo diferenciado sobre 
crianças com Dificuldades Específicas 
de Aprendizagem com vista à sua 
reeducação, pois, pela experiência 
sentimos que os professores e educa-
dores não estão ainda preparados nem 
munidos das estratégias necessárias 
para tal.

sempre na perspectiva de o melhorar. 
Torna-se, então, imperioso munir a 
comunidade educativa de “saberes 
que os habilitem a compreender as 
necessidades educativas comuns e 
específicas, a encontrar criativamente 
as formas diferenciadas de promover 
aprendizagens, a identificar e intervir 
sobre os factores facilitadores e inibi-
dores de sucesso educativo, no plano 
da motivação individual, da relação 
interpessoal, dos contextos e estruturas 
educativas, da organização da escola”. 
(Serra, 2008:139).

METODOLOGIA, OBJECTO, 
OBJECTIVOS E HIPÓTESES DE 
ESTUDO

Este trabalho de investigação foi 
elaborado tendo subjacentes certas 
questões às quais pretendemos dar 
resposta de acordo com a hipótese 
levantada.

As questões mais pertinentes foram as 
seguintes:

- Será que os professores do ER estão 
preparados e munidos de materiais 
que lhes permitam diagnosticar 
e intervir sobre Dificuldades 
Específicas de Aprendizagem?

- Conseguirão os professores fazer a 
ponte entre dislexia e dispedagogia?

- Como é que os professores actuam 
face às dificuldades de leitura e 
escrita?

Com base nestas questões foi elaborada 
uma hipótese que serviu de linha 
condutora a toda a investigação, 

sentido de se tornarem aptos a incluir 
todas as crianças, independentemente 
das suas diferenças ou dificuldades 
individuais” (Conferência Mundial de 
Educação Especial, 1994:2). Nesta 
declaração está presente o propósito 
e importância de uma escola inclusiva, 
mas está também patente que, para que 
tal se torne uma realidade, é necessário 
que haja uma alteração e melhoria do 
sistema de ensino uma vez que “toda 
a criança tem direito fundamental à 
educação, e deve-lhe ser dada a oportu-
nidade de atingir e manter o nível de 
aprendizagem adequado” (Conferência 
Mundial de Educação Especial, 1994:1).

Mais recentemente Serra (2008), refere 
ser urgente proporcionar aos professores 
formação específica acrescida acerca 
destas problemáticas permitindo-lhes 
avaliar e intervir com eficácia nas 
áreas fortes, fracas e emergentes de 
cada aluno em particular, atendendo às 
variáveis dos contextos educativos em 
que estão inseridos. Deste modo, os 
professores poderão avaliar e diagnos-
ticar as dificuldades instrumentais dos 
alunos, permitindo uma planificação 
psicopedagógica específica, centrada 
no aluno e no seu meio. A partir daqui, 
caberá aos professores criar estratégias, 
materiais e actividades para os seus 
alunos com vista a um melhor desen-
volvimento das capacidades básicas 
comprometidas, permitindo um melhor 
progresso nas aprendizagens em geral. É 
imperioso equacionar respostas eficazes 
de modo a melhorar a situação actual, 
a formação dos professores implica 
um processo contínuo, o qual, segundo 
Sadalla (1997), deverá ir além da 
presença dos professores nos cursos. 
Para a autora, os docentes deverão ser 
ajudados a reflectir acerca da sua prática, 
compreendendo o seu método de ensino 

Gráfico 1 – Experiência com alunos com dislexia formalmente 
diagnosticada.

Gráfico 2 – Motivos apontados para a não realização de formação 
extra-curricular na área da dislexia
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2ª e 3ª questões: Durante a formação 
académica teve alguma formação 
específica na área da dislexia? Teve 
formação extra-curricular na área 
da dislexia?

Embora cerca de metade da amostra 
tenha lidado com casos de dislexia na 
sala de aula, apenas 15 docentes (15%) 
afirmaram ter formação específica 
na área. Destes, 3 (3%) referem tê-la 
recebido ao longo da sua formação 
académica e/ou extra-curricular, tendo 
sido o interesse pessoal o factor de 
motivação para a sua realização. Os 
outros 12 docentes (12%) referem 
apenas formação extra-curricular, 
apontando o mesmo motivo para a 
realização da mesma.

É de salientar que, apesar de 52 dos 
docentes (52%) já terem lidado com 
a dislexia formalmente diagnosti-
cada, apenas um número reduzido, 3 
(3%), fazem parte do grupo dos que 
receberam formação extra-curricular 
nesta área.

Como se pode ver no gráfico 2, quanto 
aos restantes 48 professores (48%) 
que referiram não possuir formação 
extra-curricular na área da dislexia, 
foram apontados vários motivos para 
tal, dentre os quais se destacam a pouca 
oferta de formação nesta área (32 
ocorrências), as dificuldades de acesso 
(tempo, recursos) (12 ocorrências) e 
o desconhecimento de necessidade da 
formação (4 ocorrências).

4ª questão: O que é para si a dislexia?

Relativamente à definição de dislexia 
dada pelos docentes, a maioria 
(78%) refere que esta se prende com 

Procedimento

Os inquéritos supracitados foram 
entregues nas escolas, tendo sido 
preenchidos em grupo nas respectivas 
salas dos professores. Estes espaços 
eram isolados, sem ruídos que pertur-
bassem o preenchimento dos inqué-
ritos e com condições de iluminação 
adequadas. Antes de se preencherem 
os inquéritos foi fornecida alguma 
informação acerca do trabalho a 
realizar e estivemos sempre presentes 
para esclarecer qualquer dúvida que 
surgisse. Foi pedido aos docentes que 
respondessem a todas as questões o mais 
honestamente possível. O tempo médio 
de preenchimento foi de cerca de 15 
minutos.

Os dados obtidos nos questionários 
foram tratados tanto de modo estatís-
tico, através do programa Excel, como 
do modo qualitativo recorrendo à 
metodologia de análise de conteúdo, de 
acordo com a natureza da pergunta.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

1ª questão: Ao longo da sua carreira 
ensinou algum aluno com dislexia 
formalmente diagnosticada?

De acordo com os dados obtidos, tal 
como podemos ver no gráfico 1, dos 
100 professores inquiridos, 52 (52%) 
afirmaram já ter lidado com alunos com 
dislexia formalmente diagnosticada ao 
longo da sua carreira. Em contraste, 
os restantes 48 professores (48%) 
responderam negativamente.

Caracterização da amostra

Participaram neste estudo 100 profes-
sores do 1º ciclo do Ensino Básico 
que leccionam nos distritos do Porto, 
Braga e Lisboa. 88 são docentes do 
sexo feminino (88%) e 12 do sexo 
masculino (12%). A média de idades é 
de 40.5, e a média de tempo de serviço 
é de 17,2 anos. No que diz respeito às 
habilitações literárias, 34 são bacharéis 
(34%) e 66 concluíam a licenciatura 
(66%). É ainda importante referir que 
84 dos docentes já leccionaram todos 
os anos de escolaridade do 1º ciclo 
(84%), 6 leccionaram apenas o 1 ano 
(6%) e 10 leccionaram os 2º e 4º anos.

Instrumentos de recolha de dados

Foi elaborado um questionário de auto-
resposta composto por duas partes, 
sendo a primeira parte composta por 
10 questões relacionadas com vários 
aspectos da dislexia.

Quatro destas questões são fechadas, 
sendo dado em todas elas opções 
de resposta. A questão 3 possui duas 
alíneas, das quais uma é fechada (3.1) 
e a outra é aberta (3.2), as restantes 6 
questões são abertas. Os inquéritos 
são anónimos, uma vez que o que se 
pretendia era que fossem preenchidos 
tendo em conta as vivências e 
experiências dos docentes ao logo da 
sua carreira.

A segunda parte do questionário diz 
respeito aos dados sócio-demográficos 
dos participantes.

Gráfico 3 - Sinais indicadores da dislexia na criança Gráfico 4 – Dificuldades encontradas na dislexia
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como principal causa para tal, o facto 
do processo de ensino/aprendizagem 
estar quase exclusivamente apoiado em 
registos escritos. Por sua vez, 12% dos 
docentes falam em condicionalismos, 
uma vez que as dificuldades ao nível 
da língua se propagam para outras áreas 
do saber.

8ª questão: Que tipo de dificuldades 
considera existirem na dislexia?

Quanto às dificuldades que os 
docentes apontam existir na dislexia, 
é de salientar que nenhum considera 
que haja algum tipo de problema ao 
nível da inteligência, o que é coerente 
com os dados obtidos na questão 6 que 
pretende aferir se existirá relação entre 
a dislexia e a inteligência. Em contraste, 
as dificuldades na leitura são apontadas 
por todos os sujeitos, seguidas pelas 
dificuldades de escrita com 96 ocorrên-
cias (Gráfico 4).

As dificuldades fonológicas aparecem 
em terceiro lugar com 81 ocorrências, o 
que demonstra que o défice fonológico 
se assume cada vez mais como 
característica nuclear da dislexia.

Menos referidas são também as 
dificuldades na fala (59%) e na memória 
(43%).

9ª questão – Suponha que tem 
um aluno/a com dislexia. Para 
que serviços/profissionais o/a 
encaminharia?

No que concerne às respostas dos 
docentes acerca dos serviços/profissio-
nais para os quais encaminhariam um 
aluno com uma eventual dislexia, de 

Registaram-se 3 ocorrências (3%) que 
referiram apenas a troca de letras e de 
números.

6ª questão: Considera que existe 
alguma relação entre dislexia e 
inteligência?

Todos os professores inquiridos 
afirmaram não existir uma relação entre 
a dislexia e a inteligência, o que permite 
concluir que a posição dos docentes 
quanto a esta questão é coerente com 
os dados da investigação que favorecem 
a ideia de que os défices observados em 
crianças com dislexia não podem ser 
atribuídos à falta de inteligência, sendo 
até, muitas vezes inesperados, dado o 
nível de outras capacidades cognitivas.

Apesar de todos os professores afirmarem 
a inexistência de relação entre dislexia e 
inteligência, 5 deles (5%) referem que 
responderam negativamente porque 
consideraram a inteligência apenas 
como QI, mas se se tiver em conta 
a inteligência integrada ou emocional 
poderá existir alguma relação entre a 
dislexia e a inteligência.

7ª questão: Até que ponto pensa que 
o progresso escolar de uma criança 
com dislexia está condicionado?

Relativamente a esta questão, 17% dos 
docentes referem que não há qualquer 
tipo de condicionamento no progresso 
escolar destas crianças, 31% aponta 
que, com a ajuda necessária (professor 
especializado) estas crianças não terão 
problemas escolares associados.

A maioria dos professores, 52% crê 
que o progresso escolar da criança 
está condicionado e, dentre estes 52%, 
há 34 ocorrências (34%) que apontam 

problemas de leitura e escrita. Dentre 
estes, 15 (15%) referem também a troca 
de números. Cerca de 8 dos inquiridos 
(8%) apontam problemas de laterali-
dade e, apenas 3 (3%) vêem a dislexia 
como uma disfuncionalidade neuronal, 
que provoca diversos problemas de 
aprendizagem, mas que nada tem a ver 
com as capacidades cognitivas.

De entre os restantes 22%, 16 (16%) 
referem apenas a troca de fonemas, 
enquanto que as outras 6 ocorrências 
(6%) apontam somente para a troca de 
grafemas.

Da análise efectuada tanto na funda-
mentação teórica como aquando da 
definição de dislexia dada pelos docentes 
inquiridos, pode-se aferir que, do ponto 
de vista cognitivo, apesar de ser cada 
vez mais consensual a hipótese do 
défice fonológico, nenhum dos docentes 
a refere, nem salienta explicitamente 
as dificuldades fonológicas que estão 
na base das dificuldades comportamen-
tais encontradas na dislexia.

5ª questão: No seu entender, que 
sinais indicam que estamos perante 
uma criança com dislexia?

Como podemos ver no gráfico 3, relati-
vamente aos sinais que os docentes 
referem como indicadores da presença 
da dislexia na criança, 89% apontam 
dificuldades acentuadas na leitura 
e na escrita, fazendo referência aos 
erros ortográficos, omissões e troca de 
fonemas.

Apenas 8% acrescentaram dificul-
dades em gestos simples do quotidiano 
como atar os cordões e dificuldades de 
atenção/concentração.

Quadro 4: Apoio intra e extra-escola

Apoio intra-escola Apoio extra-escola

Educação Especial

Psicólogo

Especialista com formação na área

Psicopedagogo

Terapeuta da Fala

Pedopsicólogo

Serviço de Apoio Neurológico
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estão munidos nem sensibilizados para 
as estratégias de detecção, avaliação 
e intervenção em alunos portadores de 
problemas de linguagem, no tocante à 
aprendizagem da leitura e da escrita.

São os próprios docentes que apontam 
os psicólogos como um recurso 
preferencial para o diagnóstico, 
intervenção e reeducação linguística 
dos alunos com a problemática da 
dislexia.

A aquisição da leitura e da escrita é 
essencial, na medida em que permite a 
compreensão de textos, como resultado 
da eficiência da leitura; é a ferramenta 
essencial onde serão alicerçadas as 
demais aquisições; é a base das relações 
interpessoais, para a comunicação e 
para a leitura e interpretação do seu 
mundo interno e externo.

Uma criança que não tenha solidificado 
a sua alfabetização poderá tornar-se 
frustrada numa educação formal, com 
um processo evolutivo de aprendizagem 
deficitário, apresentará um baixo rendi-
mento escolar e progressivamente uma 
baixa auto-estima, podendo manifestar 
acções reactivas de comportamento 
anti-social, bem como, desinteresse e, 
em último caso, abandono escolar.

Conforme Fonseca:

A criança pode fundamentalmente 
revelar dificuldade num plano, ou 
visual ou auditivo, como pode 
apresentar problemas em ambas 
as áreas de processamento da 
informação. Nada impede que a 
criança utilize a expressão oral, só 
que a integração e a assimilação 
da linguagem escrita encontram-se 
comprometidas, podendo afectar, 
como é óbvio, o seu desenvolvimento 
cognitivo. Para nos apercebermos 

Já os docentes do segundo grupo 
referem a necessidade de recorrer a 
outros profissionais, nomeadamente o 
psicólogo, com vista a uma avaliação 
psicológica que comprovasse, ou não, 
as suas suspeitas e, só a partir daí 
partiriam para uma intervenção mais 
adequada às necessidades do aluno.

No que diz respeita as adaptações que 
os docentes se propõem fazer relati-
vamente aos alunos com dislexia, tal 
facto demonstra que os docentes têm 
consciência das necessidades especiais 
destas crianças.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Como foi possível constatar através 
dos resultados obtidos com esta inves-
tigação, ainda há muito a esclarecer 
quanto ao insucesso escolar, especial-
mente no que diz respeito aos problemas 
de leitura e escrita.

Como aconteceu em 2005, também 
neste trabalho de investigação se 
concluiu que professores experientes 
do ponto de vista do tempo dedicado 
ao ensino, assim como professores que 
terminaram há pouco a sua formação 
académica referiram desconhecimento 
acerca da problemática da dislexia e 
solicitaram um maior esclarecimento e 
necessidade de formação nesta área, 
dado esta ser quase inexistente.

Não obstante tal consciência de 
desconhecimento acerca desta 
problemática, o número de alunos 
identificados pelos docentes como 
prováveis portadores de dislexia foi 
expressivo.

Tal facto aponta para a confirmação 
da suspeita de que os docentes não 

acordo com o quadro 1, podemos ver 
que se registaram oito categorias subdi-
vididas em dois grupos: apoio intra-
escola e apoio extra-escola.

Relativamente ao apoio intra-escola 
surgem 67 ocorrências (67%) que 
focam o Ensino Especial como possível 
alternativa para intervenção na dislexia.

Relativamente aos serviços/profissionais 
mencionados no âmbito extra-escolar, 
como podemos ver no gráfico 5, as 
sugestões de encaminhamento passam, 
preferencialmente, pelo apoio de 
um psicólogo (73 ocorrências), pelo 
especialista com formação na área 
(34 ocorrências), o psicopedagogo (8 
ocorrências), o terapeuta da fala e o 
pedopsicólogo com 4 ocorrências, e 
com uma ocorrência o serviço de apoio 
neurológico.

10ª questão: Assuma que suspeita 
que tem um aluno/a com dislexia. 
Que acções levaria a cabo, a nível 
pedagógico, para o/a apoiar?

Em relação às acções pedagógicas que 
os professores levariam a cabo quando 
confrontados com um hipotético aluno 
com dislexia estas dividem-se em dois 
grupos: acções levadas directamente a 
cabo pelo próprio professor (37%) e 
acções levadas a cabo pelo professor, 
mas de modo indirecto, ou seja, recor-
rendo a outros profissionais (63%).

Do primeiro grupo fazem parte 
programas de reconhecimento de 
símbolos, grafemas e fonemas; 
programas de discriminação e 
sequenciação de formas; programas 
de dinamização de leitura autónoma e 
programas de escrita de frases/histórias 
para automatização da escrita.

Gráfico 5 – Serviços/profissionais para os quais os docentes encaminhariam um aluno com eventual dislexia
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O sucesso escolar destas crianças vai 
depender da orientação educativa ao 
longo do seu percurso escolar, daí que 
seja essencial que as intervenções se 
tornem coerentes e consistentes, que 
se crie um envolvimento entre todos 
os intervenientes na formação da 
criança (escola, pais, alunos, profes-
sores, especialistas) e que o trabalho 
efectuado seja sempre um trabalho de 
equipa.

Os professores de Educação Especial 
devem trocar ideias com os professores 
do Ensino Regular para o desenvolvi-
mento de programas de inclusão que vão 
ao encontro das necessidades educa-
tivas específicas de cada criança, ou 
seja, os programas educativos devem 
partir do nível de aprendizagem do 
aluno, perspectivar e desenvolver inter-
venções que estimulem e favoreçam o 
seu crescimento pessoal e académico 
dentro do contexto de sala de aula.

Quanto à escola, após o que já foi dito, 
podemos concluir que lhe cabe o papel 
de garantir a igualdade de oportunidades 
para as crianças que se debatem com 
dificuldades de aprendizagem e que, 
por ignorância da sua problemática, 
são rotuladas como preguiçosas e 
turbulentas.

Neste sentido, torna-se necessário 
associar ao programa educativo outros 
técnicos especializados (psicólogos, 
terapeutas da fala, professores do 
ensino especial) com as qualificações 
necessárias para que, em conjunto, 
possam encontrar estratégias que 
facilitem a adaptação do aluno à escola, 
de modo a garantir que os objectivos 
sejam alcançados e os direitos sejam 
respeitados.

O currículo escolar, aberto e flexível, 
não deve ser generalizado, deve sim 
ser realizado tendo em conta o contexto 
de cada escola, em forma de projecto 
curricular e o contexto de cada sala 
de aula em particular, em forma de 
programação para o grupo específico 
e, caso seja necessário, para um aluno 
com necessidades educativas especiais, 
mediante uma adaptação curricular 
personalizada e individualizada, ou seja, 
que se adapte às diferentes necessidades 
dos alunos.

Para que o atendimento a um disléxico 
seja eficaz podem referir-se tanto as 
modificações na metodologia como na 
prioridade a determinados objectivos ou 
conteúdos, ou na eliminação/introdução 
de algum objectivo ou conteúdo.

A criança deverá também ser submetida 
a um conjunto de testes que deter-
minem o seu coeficiente de inteligência, 
o seu tipo de memória, a sua capaci-
dade cognitiva, a sua destreza e a sua 
capacidade de atenção e concentração.

É ainda relevante a realização de uma 
prova de leitura e escrita, na qual se 
possa avaliar a linguagem do ponto de 
vista fonológico, ortográfico e a veloci-
dade de leitura (Torres e Fernández, 
2002).

Fonseca acrescenta que pode ser o 
próprio professor a construir os seus 
instrumentos de avaliação a fim de 
orientar a sua actividade mais coerente-
mente, ou seja, de acordo com cada 
criança em particular: “não há necessi-
dade de sofisticados processos de 
diagnóstico, mas é do maior interesse 
o uso de instrumentos que permitam 
detectar precocemente qualquer dificul-
dade de aprendizagem, pois só assim 
uma intervenção psicopedagógica pode 
ser considerada útil” (Fonseca, 2008: 
473).

No contexto escolar, o professor que 
tem um aluno com dificuldades de 
aprendizagem deve aplicar todos os seus 
conhecimentos, deve partilhar saberes 
e experiências com outros professores 
e especialistas, para que os problemas 
inerentes à dislexia não conduzam o 
aluno a uma atitude agressiva com 
tudo o que se relaciona com a escola 
ou o conduzam m esmo ao abandono 
escolar.

Quando o professor não tem formação 
específica nesta área, o que, como 
já verificamos, acontece com mais 
frequência que o desejado, é dever do 
Departamento de Educação Especial 
disponibilizar informação p ara que 
este possa lidar correctamente com a 
problemática do aluno. Assim, deve 
ter presentes quais as áreas fracas e 
emergentes do aluno para que as possa 
desenvolver de forma eficaz.

Como já foi referido, são poucos os 
professores que possuem formação 
específica nesta área, deste modo, 
torna-se imprescindível que as univer-
sidades, durante a formação inicial dos 
professores, incluam e reforcem estes 
conteúdos no seu programa educativo. 
Para os professores que já estão no 
terreno, é necessário que se disponibi-
lizem acções de formação, com vista a 
que se ponha em prática uma pedagogia 
eficaz.

destes problemas e, no sentido de 
podermos intervir, devemos estar 
aptos a construir elementos de 
diagnóstico ou de identificação visual 
e auditiva, a fim de conhecermos 
profundamente a criança, antes de 
orientarmos a sua aprendizagem, 
de acordo com as suas necessidades 
específicas, que devem ser conhe-
cidas antecipadamente (Fonseca, 
2008:473).

Com o conhecimento destes factores 
deve prosseguir-se com o diagnóstico 
que avaliará a qualidade da leitura, 
quais as capacidades fundamentais 
que faltam ou estão subdesenvolvidas 
devido a disfunções ou imaturidade 
neuropsicológica. Um diagnóstico 
preciso exige a cooperação do professor 
do ensino regular, um professor do 
ensino especial, do psicólogo e o 
médico.

Uma avaliação estruturada permite 
identificar os problemas que estão na 
origem da perturbação, facilitando o 
acompanhamento dos resultados por 
outros profissionais. Segundo Torres 
e Fernández (2001) esta avaliação 
deve envolver a área neuropsicológica 
e linguística. A avaliação neuropsi-
cológica permite conhecer a natureza 
das dificuldades de leitura recolhendo 
informações acerca das capacidades da 
criança.

As principais áreas de exploração desta 
avaliação são a percepção, a motrici-
dade, o funcionamento cognitivo, a 
psicomotricidade, o funcionamento 
psicolinguístico, a linguagem e o desen-
volvimento emocional. O primeiro tipo 
de avaliação incide sobre os processos 
implicados na leitura, avaliando tarefas 
de vocalização, tarefas de decisão 
lexical, tarefas de decisão semântica e 
tarefas de processamento visual. A utili-
zação destes dois tipos de avaliação, 
conjuntamente, permite que sejam 
avaliados não só os défices de leitura, 
como também os problemas a ele 
associados.

Além destas avaliações, também 
a recolha prévia de informação de 
carácter médico, desenvolvimental, 
social e educativo permite um melhor 
enquadramento e avaliação da situação 
de cada criança.

Uma avaliação diagnóstica cuidadosa 
implicará a realização de um historial 
de cada indivíduo, a análise da sua ficha 
clínica, o seu perfil escolar e o seu perfil 
individual.
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é um tema bastante actual, e, dado que 
continuam a persistir falhas no sistema 
educativo e falta de conhecimento 
em relação a este assunto, achamos 
pertinente abordar o mesmo, fazendo 
com que, pelo menos os docentes que 
responderam ao inquérito, se conscien-
cializassem para esta problemática e a 
divulgassem bem como à necessidade 
de formação nesta área.

Esta investigação teve a propensão de 
alertar os professores para a necessidade 
de estarem atentos e permanentemente 
em formação não só na área da dislexia, 
como também de todas as problemáticas 
apresentadas pelos nossos alunos.

Restringimos a aplicação dos inqué-
ritos aos professores do 1º CEB por 
nos parecer que a detecção precoce 
desta problemática é a melhor forma de 
combate à mesma.

Como é sabido, a dislexia constitui 
uma das principais causas de insucesso 
escolar afectando as crianças tanto a 
nível social como individual e deveria, 
por isso, ser alvo de uma despistagem 
em todas as crianças o mais cedo 
possível. Para que tal seja possível, 
é também necessário alertar e formar 
os educadores, pais e professores para 
que estejam atentos às manifestações 
características de uma possível dislexia.

Aquilo que nós, professores, devemos 
fazer perante uma criança que apresenta 
problemas de linguagem é lançar-nos 
para o desafio de tentar dar resposta a 
três perguntas básicas que cobrem todo 
o processo de avaliação da mesma. 
Estas são: o que é que pretendemos 
ao avaliar a criança, o que é que vamos 
avaliar e como é que o vamos avaliar.

A partir daqui e, dando resposta a 
estas perguntas podemos estabelecer 
os objectivos, conteúdo e estratégias 
de avaliação, partindo de seguida para 
uma reeducação eficaz.

Não podemos esquecer que a leitura 
e a escrita são aquisições fundamen-
tais que estão na base de aprendizagens 
posteriores, uma vez que, na escola a 
fase inicial de aprender a ler e a escrever 
se deve transformar rapidamente no ler 
e escrever para aprender.

É também importante que as escolas 
contribuam dinamizando acções de 
formação que ajudem a colmatar as 
dificuldades sentidas pelos professores, 

deverá suscitar atenção e preocupação 
por parte dos variados profissionais que 
trabalham na área da educação, assim 
como das famílias.

Em termos de síntese, e pelo exposto, 
podemos dizer que a nossa hipótese foi 
confirmada e, de facto, a maioria dos 
professores do 1º CEB não se encontra 
munida de estratégias para avaliar e 
intervir em alunos com dislexia.

CONCLUSÃO

A educação especial tem por objec-
tivos a inclusão educativa e social, 
o acesso e o sucesso educativo, a 
autonomia, a estabilidade emocional, 
bem como a promoção da igualdade 
de oportunidades, a preparação 
para o prosseguimento de estudo ou 
para uma adequada preparação para 
a vida pós-escolar ou profissional 
(Decreto-Lei 3/2008:1,2).

Como docentes de Educação Especial, 
já nos deparamos, muitas vezes, com as 
chamadas “conversas de corredor”, nas 
quais somos questionados por colegas 
do Ensino Regular que apresentam 
muitas dúvidas relativamente à conduta 
e (in)sucesso académico dos seus 
alunos, notando-se, por vezes uma certa 
confusão entre os conceitos de dificul-
dades de aprendizagem e dificuldades 
na aprendizagem, sendo-nos, não raras 
vezes, pedidos conselhos em como 
lidar com determinados alunos que não 
aprendem como os outros, revelando 
dificuldades de aprendizagem escolar 
numa ou várias matérias. Estas crianças 
apresentam níveis educativos abaixo da 
sua idade cronológica bem como das 
suas possibilidades intelectuais e são, 
muitas vezes, postas de lado tendo 
sido ignorada ou confundida a sua 
problemática.

Foi nas problemáticas apresentadas 
por estas crianças que, por vezes, são 
injustamente rotuladas de “incapazes” 
e, consequentemente, postas de lado, e 
tendo presente o artigo supracitado, que 
nos debruçamos para a realização desta 
investigação, incidindo nomeadamente 
naquelas que apresentam dificuldades 
específicas circunscritas à área da 
linguagem escrita.

Temos consciência de que este não é 
um tema novo, aliás há bastante litera-
tura que aborda esta matéria, no entanto, 

O projecto de escola deve adaptar-se às 
características e capacidades de todos e 
de cada um dos alunos, tendo sempre 
presente o contexto da escola.

O modelo de escola para todos de que 
tanto falamos pressupõe uma mudança 
de estruturas e de atitudes.

Os professores deverão reconhecer que 
cada criança é diferente das outras, tem 
as suas próprias necessidades e progride 
de acordo com as suas possibilidades/
capacidades.

Cabe à escola admitir a diferença 
como um desafio ao qual é necessário 
dar resposta numa perspectiva inclusiva 
e não como algo que dificulta a trans-
missão do conhecimento.

A inclusão não é tornar todos iguais, 
mas sim respeitar as diferenças. 
Neste sentido, é necessário a criação 
de um único sistema educativo, 
visando uma orientação flexível, 
centrada nas escolas que envolva pais, 
alunos, direcção da escola, equipas de 
apoio multidisciplinares, professores e 
comunidade, d e forma a contribuir 
para uma melhoria das respostas 
dadas a todos os alunos, incluindo 
os que apresentam dificuldades de 
aprendizagem (Correia, 2003).

Com esta troca de opiniões torna-se 
possível concretizar os ideais da Escola 
Inclusiva, valorizando a diversidade, 
uma vez que “as necessidades básicas 
de um aluno com NEE são as mesmas 
que as de um aluno regular. Enfatizar as 
similitudes é essencial para promover 
interacções positivas entre todos os 
alunos. Para que o aluno com NEE 
possa crescer emocional e socialmente, 
é necessário que receba o apoio e a 
aceitação dos seus companheiros, dos 
seus professores e dos seus pares.” 
(Nielsen, 1999:26).

Nielsen prossegue referindo a 
importância de que todos os actores 
envolvidos na comunidade educativa 
tenham presente que a palavra de 
ordem, hoje em dia, é a inclusão. “É 
importante que a todos os alunos seja 
provida uma educação que respeite 
as suas necessidades e características, 
que, na sua essência, constituem direitos 
fundamentais de toda a criança.” 
(Nielsen,1999).

Este tema é de elevada importância 
tanto ao nível individual como social e 
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com sucesso privilegiando a singulari-
dade e a realização académica dos seus 
alunos.

Como é do conhecimento popular 
“cada caso é um caso” e é isto que 
temos que ter presente quando estamos 
perante uma turma com alunos diver-
sificados cabendo-nos a nós, como 
professores, em colaboração com os 
outros agentes educativos, vê-los na 
sua singularidade, deixando de lado os 
rótulos que muitas vezes nos induzem 
em erro.
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INTRODUÇÃO

Neste artigo pretendemos perspectivar e 
problematizar, em termos sociológicos, 
a aprendizagem das ciências no 
contexto de sala de aula com um 
professor, especificamente em termos 
da transmissão de competências 
cognitivas do professor para os alunos 
e destes entre si. Mais especificamente, 
pretendemos – na linha da metodologia 
do processo-produto (ver, por exemplo, 
Shulman, 1989) – perspectivar em que 
medida as características mais salientes 
e relevantes da prática pedagógica de 
cada professor, globalmente entendida 
na sua vertente pedagógica e científica, 
condicionam o desempenho dos seus 
alunos em ciências, medido ao nível 
dos tempos de estudo e dos resultados 
por eles obtidos na disciplina (na 
escrita e na oralidade). Neste âmbito, 
é também importante perceber até que 
ponto o tempo de serviço dos docentes 
e, consequentemente, a sua experiência 
lectiva anterior, condiciona o seu 
desempenho em sala de aula.  

No que respeita aos tempos de estudo 
dos alunos para ciências, nós, num 
outro estudo (Dias, 2009), já tínhamos 
verificado que, quer a influência familiar 
para o sucesso escolar dos alunos, quer 
os níveis motivacionais desses mesmos 
alunos permitiam explicar uma parte 
relevante da variância observada nos 
tempos por eles dedicados ao estudo 
formal feito pelo manual escolar e 
pelos apontamentos das aulas. Assim, 
neste novo artigo pretendemos ampliar 

esses conhecimentos identificando a 
influência, se alguma, que o professor 
exerce nesse domínio.

   
Objectivos

1 – Identificar aspectos fundamentais 
do perfil pedagógico e científico do 
professor: o seu nível relacional com a 
turma; o planeamento das suas aulas; 
e a forma como comunica os assuntos; 
2 – Tendo em conta os aspectos 
identificados em 1, perspectivar e 
problematizar a sua importância no 
contexto interactivo de sala de aula; 
3 – Problematizar a relação existente (se 
alguma) entre os aspectos identificados 
em 1, o processo interactivo de 
sala de aula, decorrente de 2, e os 
tempos de estudo dos alunos e os 
seus resultados escolares em ciências 
(medidos na escrita e na oralidade); 
4 – Problematizar o papel que o tempo 
de serviço dos docentes, nomeadamente 
a sua experiência lectiva, desempenha 
no âmbito dos três objectivos anteriores.

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A natureza e a diversidade da qualidade 
da leccionação comparada entre 
professores é de tal forma elevada, 
que se exclui a possibilidade do 
conjunto dos desempenhos dos alunos 
ser exclusivamente explicável através 
de variáveis do contexto familiar 
(Rivkin, Hanushek & Kain, 2005). Os 
resultados dos alunos ficam a depender, 

PROBLEMATIZAÇÃO 
DA EFICÁCIA DE 

PROCESSOS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DAS 

CIÊNCIAS

[39]

* Parte do texto está em publicação na Revista Portuguesa de Educação.
  

*  
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princípio relacional e normativo, são 
posteriormente apresentados outros 
elementos conducentes à eficácia do 
professor. Desde logo, é referida a 
incontornável necessidade de construir 
um ambiente de diálogo permanente 
e de envolvimento dos alunos nas 
problemáticas abordadas (Brophy, 
2000; Hirsch, 1998). Referindo-se 
especificamente à aprendizagem em 
ciências Morais et al. (1996) salientam 
que o grau de controlo que o aluno tem na 
sua aprendizagem e a interacção na sala 
de aula parecem ser factores importantes 
no seu aproveitamento. Mormente, 
Webb (2006) refere que “o ensino é um 
assunto sério, mas é útil lembrar que, 
frequentemente, os alunos aprendem 
mais quando estão contentes. Assim, 
embora o professor deva provavelmente 
evitar tornar-se exageradamente íntimo 
dos seus alunos, é uma boa ideia 
intercalar algum grau de divertimento 
na apresentação dos assuntos, quando 
possível.” (p. 761). Paralelamente, para 
que possa chegar a haver envolvimento 
dos alunos nos debates da aula, o 
professor, desde logo, precisa ser 
claro e preciso naquilo que pede aos 
alunos (Hirsch, 1998). Paralelamente, 
os conhecimentos devem ser novos e 
desafiadores mas, ao mesmo tempo, 
exequíveis para motivar ao invés de 
desmotivar os alunos (Ibid.). Mormente, 
independente do método, o professor, ao 
gerenciar as actividades propostas em 
sala de aula, deve utilizar instrumentos 
didácticos que intensifiquem a 
participação dos alunos no processo 
de aprendizagem, compartilhando 
interesses e experiências (Webb, 2006).  
 
 
METODOLOGIA

Amostra

Construímos, de forma a dar prossecução 
ao nosso estudo, uma amostra de vinte e  
quatro professores e 651 dos seus alunos, 
representativa das escolas do Concelho 
de Olhão, Distrito de Faro. A amostra 
de alunos do 5º ano compreende 179 
indivíduos do sexo masculino (52.6%) 
e 161 do sexo feminino (47.4%). Por 
sua vez, a amostra do 7º ano é composta 
por 163 alunos do sexo masculino 
(52.4 %) e por 148 do sexo feminino  
(47.6 %). (Para uma descrição detalhada 
vidé Dias, 2004, 2009). Após as aulas 
iniciais de rodagem dos instrumentos 
de observação, presenciámos seis aulas 
de cada um dos professores do 5º ano 
e cinco das aulas dos seus colegas do 
7º (o número de aulas observado teve 

que se tem à frente, nomeadamente, 
os seus conhecimentos prévios sobre 
os assuntos (Cox, 2005; Rebelo, 1999; 
Sternberg e Horvath, 1995; Sunny & 
Chin Chung, 1999), embora haja alguns 
autores que atestem que a experiência 
lectiva posterior aos primeiros anos 
de leccionação não se tem mostrado 
correlacionada estatisticamente com 
os resultados dos alunos (ver, por 
exemplo, Rivkin, Hanushek & Kain, 
2005). Para outros autores, porém, 
este aspecto relacional deve ser 
interpretado com algumas cautelas. Por 
exemplo, Hirsch (1998), baseando-se 
nos resultados de diversos estudos 
empíricos, afirma o seguinte: “Os 
professores que conseguiram melhores 
resultados foram os que se centraram 
no trabalho académico. Eles eram 
afectuosos mas gestores. Os professores 
que produziram piores resultados 
usavam uma aproximação «altamente 
afectiva» e estavam mais preocupados 
com a auto-estima das crianças e 
com o seu bem-estar psicológico.” 
(p. 9) Paralelamente, Brophy (2000), 
referindo-se igualmente aos professores 
eficazes, salienta que “eles monitorizam 
as suas aulas continuamente o que 
lhes permite responder a problemas 
emergentes antes que eles se tornem 
disruptivos.” (p. 11) Parece resultar 
daqui uma certa insuficiência por si só 
do aspecto relacional para garantir a 
eficácia da actividade do professor. De 
facto, estas análises parecem indicar que 
certas condições disciplinares precedem 
esse próprio processo relacional, 
condicionando, por sua vez, a actividade 
pedagógica globalmente entendida 
e, nomeadamente, um certo nível de 
eficácia que através dela se pretenda 
conseguir. Neste processo, contudo, 
o estabelecimento de um equilíbrio 
de autoridade parece importante. 
Efectivamente, Pretto (2006) salienta 
que a pedagogia centrada no professor 
tende a valorizar relações hierárquicas 
que, em nome da transmissão do 
conhecimento, podem produzir 
ditadores. No entanto, pelo contrário, ao 
colocar o aluno no centro do processo, 
comete-se o erro de atribuir a este o 
domínio do conhecimento sistematizado 
em determinada área, capacidade de 
abstracção, capacidade de concentração 
e estruturação do conhecimento 
(Saroyan & Snell, 1997, cit. em Júnior 
e Sauaia, 2008). Assim, no âmbito 
desta complexidade, estas dimensões 
relacional e normativa, na sua inevitável 
interpenetração, surgem na literatura de 
certa forma como uma pré-condição a 
uma leccionação eficaz. Partindo desse 

portanto, entre outras razões, da eficácia 
comparada dos professores. Neste 
âmbito, Felouzis (1997) apresenta-nos a 
eficácia do professor a depender do nível 
relacional que ele consegue desenvolver 
com os alunos, nomeadamente, a 
capacidade de criar um clima de 
afectividade que se torne recíproco, 
facilitando outros elementos do processo 
pedagógico. Tal capacidade, por ele 
associada aos professores eficazes, 
por oposição aos ineficazes, resultaria 
de uma «socialização profissional» 
(op. cit., p. 121), ou seja, decorreria 
de uma capacidade de adaptação aos 
determinismos decorrentes do «novo 
público escolar» – correspondente aos 
alunos das classes mais baixas que, 
desde os anos 60, têm vindo a aumentar 
drasticamente na escola (Bernstein, 
1985, 1996). Também entre nós a 
importância desta dimensão relacional 
avulta, desde logo, num estudo recente 
de Gaitas e Silva (2010), onde os autores, 
baseando-se numa amostra de 91 alunos 
dos 2º e 3º ciclos e 91 professores, 
procuraram identificar o que seriam 
«bons professores» e «boas práticas» 
segundo a óptica desses diferentes actores 
do processo de ensino-aprendizagem. 
Neste estudo, quer do lado dos alunos, 
quer dos professores o item Clima 
Social –adstrito ao relacionamento 
em sala de aula– foi o mais pontuado. 
Na base da construção de um nível 
de relacionamento eficaz, Sternberg 
e Horvath (1995), bem como Brophy 
(2000) salientam que os professores 
devem exercer a docência de uma forma 
contextualizada, ligada, por um lado, à 
tentativa de compensar certos problemas 
básicos decorrentes do ambiente 
familiar e, por outro, procurando 
incorporar os contributos decorrentes 
do contexto vivido dos alunos, quando 
possível. Neste âmbito, Cox (2003) 
chega a afirmar que “conversar com os 
alunos e envolver-se nos seus problemas 
pode ser tão importante como o trabalho 
instrucional” (p. 75) Neste processo, não 
se trata somente, do professor ser capaz 
de ser imparcial com grupos minoritários 
de alunos mas, mais ainda, de ser capaz 
de sê-lo com alunos com capacidades 
de aprendizagem muito diferenciadas 
entre si (Campbell, Kyriakides, 
Muijs & Robinson, 2004). Por sua 
vez, muita desta capacidade decorre 
da experiência e, nomeadamente, 
da interiorização de certas situações 
pedagógicas já vividas e que podem ser 
potencializadas, nomeadamente, através 
de equacionamentos pedagógicos 
prévios, em árvore, do tipo se-então, 
tomando como base de decisão os alunos 
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dos alunos e do professor, por forma 
a medir os níveis de conhecimentos 
veiculados, a natureza das questões 
formuladas e o aprofundamento das 
respostas e informações prestadas.4 Este 
instrumento, sendo, como já dissemos, 
subordinado aos critérios que a nossa fase 
de observação naturalista identificara 
como sendo os mais relevantes, foi 
ainda parcialmente adaptado de Albano 
Estrela (1995).5 

Foi ainda aplicado um vasto inquérito 
por questionário para fazer emergir 
aspectos que a simples observação de 
sala de aula não permitiria vislumbrar: 
os tempos de estudo dos alunos, as 
suas motivações para ciências, as 
habilitações dos pais, etc., etc. O 
questionário foi semi-estruturado, 
incluindo perguntas abertas sempre 
que, de todo, não tínhamos informação 
prévia suficiente que nos permitisse 
ter construído categorias de resposta.  
 
Pertinência e tratamento da informação 
da Grelha de Sinais.

Sendo nosso propósito perspectivar e 
problematizar o processo de interacção  
característico que se estabelecia entre 
os vinte e quatro professores da nossa 
amostra e as respectivas turmas, 
conhecer as características próprias de 
cada professor era essencial. Ao mesmo 
tempo, uma vez que o nosso estudo se 
processava no contexto de sala de aula, 
não eram umas quaisquer características 
dos professores que nos interessavam, 
por hipótese traços vagos e dispersos 
da sua personalidade. Na verdade, mais 
do que isso, era para nós de extrema 
relevância isolar as características de 
cada professor que, de forma mais ou 
menos directa, influíam no processo de 
ensinoaprendizagem e, nomeadamente, 
no processo de transmissão e 
desenvolvimento de competências 
cognitivas do professor para os alunos e 
destes entre si. Desta forma, foi bastante 
relevante para nós a fase naturalista de 
observação que acabámos de referir e 
que desenvolvemos no nosso primeiro 
ano de observação de sala de aula. 
Através dela, gradualmente, aula a aula, 
fomos começando a identificar conjuntos 
de procedimentos (embora de início 

universos maiores, desde que o processo 
de amostragem na recolha dos sujeitos a 
observar o permita, denunciando, assim, 
por sua vez, o excessivo hermetismo 
da posição etno-antropológica já 
referida. Foi, então, do confronto destas 
duas orientações teóricas e destes 
dois paradigmas delas decorrentes, 
essencialmente díspares (para não 
afirmar opostos), que consubstanciámos 
a nossa análise metodológica de sala 
de aula. Assim, no primeiro ano de 
observação começámos com um estudo 
naturalista a registar num amplo diário de 
campo o máximo de informação possível 
referente a cada contexto de sala de aula, 
procurando gradualmente identificar as 
variáveis mais importantes decorrentes 
da própria realidade observável. À 
medida que fomos observando tudo sem 
qualquer rigor particular, começámos a 
perceber que certos aspectos eram quiçá 
(pensamos!) mais importantes do que 
outros para compreender o processo de 
ensino-aprendizagem em sala de aula. Só 
após termos identificado tais variáveis 
pudemos, então e, somente então, 
construir as nossas próprias grelhas 
de observação ou grelhas categoriais 
de caracterização do comportamento 
docente, nascidas da própria realidade 
e onde constavam os aspectos por nós 
considerados mais importantes a ter em 
conta e, portanto, a serem observados a 
partir de uma fase mais sistematizada de 
observação. Foi, assim, que preparámos 
instrumentos mais rigorosos para o 
segundo ano de observação de sala de 
aula. Um deles foi conseguido através 
da técnica dos incidentes críticos 
aplicada à sala de aula (Estrela &  
Estrela, 1978; Postic, 1990)2 e que 
conduziu à elaboração de uma grelha 
categorial de caracterização do perfil 
de cada professor, com uma escala de 
intensidade dos atributos categoriais 
identificados, para cada uma das aulas 
por nós observadas. Só quando tivemos 
a «certeza» de que a grelha encontrada 
se adequava à observação das salas de 
aula por nós estudadas, é que aceitámos 
como definitiva a sua forma, tendo então 
passado a aplicá-la sistematicamente.3 
O segundo instrumento sistemático 
de observação consistiu numa grelha 
de sinais tendente a caracterizar as 
comunicações verbais em sala de aula, 

a ver com a coincidência das Unidades 
Temáticas das aulas com os conteúdos 
de programas científicos televisivos, 
comparação cujo estudo maior donde 
este artigo surgiu pretendia medir). 
Foram observadas aulas de todos os 
professores. Os docentes do 5º ano 
foram identificados de P1 a P12; os 
seus colegas do 7º ano de P13 a P24.   
 
Plano de Observação.

Num estudo como o nosso, em que 
pretendemos perspectivar a fundo 
a interacção característica que se 
estabelece entre os diferentes professores 
de ciências e os respectivos alunos, 
não devemos, parece-nos, recorrer a 
categorias de análise e de caracterização 
do professor no âmbito desse processo 
interactivo oriundas de outros contextos 
díspares do nosso. Na verdade, após uma 
tão relevante oportunidade de conseguir 
apurar relações reais e interacções 
características, pareceu-nos que partir 
para o terreno com instrumentos já 
desenvolvidos e, nomeadamente, com 
categorias previamente codificadas 
constituiria, muito possivelmente, um 
passo atrás, por desvirtuar o corpo de 
interacções efectivamente observadas, 
substituindo-as por outras decorrentes 
de contextos díspares desse, tanto 
mais que a categorização prévia dos 
contextos educacionais a observar é 
sempre feita à custa de um corte no 
continuum que caracteriza o observável 
e, não raramente, conduz ao surgimento 
de análises claramente tautológicas, 
pelo carácter exageradamente fechado 
(e, não raramente, abusivamente 
simplista!)1 das categorias empregues 
com vista à quantificação extensiva 
dos fenómenos analisados (Delamont 
& Hamilton, 1994; Hammersley, 1996; 
etc.). No entanto, a estas preocupações 
decorrentes das perspectivas 
etno-antropológicas e qualitativas da 
investigação do processo de sala de 
aula, sabíamos que os quantitativistas 
contrapõem que, uma vez na posse das 
categorias efectivamente observadas 
e, portanto, intencionalmente pensadas 
e formuladas para servir à observação 
de um dado fenómeno, nada impede 
que se proceda à sua quantificação com 
vista à extrapolação de resultados para 

1. Embora urja salientar que qualquer categoria, por muito próxima e adequada que seja à realidade de sala de aula que pretende classificar, representa sempre um corte na complexidade adstrita à acção pedagógica 
globalmente entendida, que é por si mesma global e indivisível. No entanto, insistir em demasia num procedimento holístico que tudo procurasse incluir poderia implicar nada estudar em concreto, pelo excesso de 
elementos em análise. 
2. Para uma explicação detalhada sobre a natureza teórica e sobre as implicações e procedimentos teórico-práticos adstritos a esta técnica e através dos quais desenvolvemos a grelha categorial referida, vidé Dias 
(2004). 
3. Vidé Grelha Categorial do Professor, Anexo I. 
4. Por forma a identificar o conjunto de procedimentos adoptados e o sentido dos sinais empregues, vidé Dias (op. cit.). 
5. Vidé Grelha de Sinais Referente a Comunicações verbais, Anexo I. 
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NNOTA1, devido à exagerada extensão 
de todos os dados. Por sua vez, na 
oralidade, a qualidade e a quantidade 
das suas comunicações verbais foram 
medidas sistematicamente dando 
origem, respectivamente, ao Índice 
Geral de Observação de Informação 
transmitida pelos alunos (IGO), - 
variável que é o correspondente a 
IGMOITP do lado dos professores e 
que já referimos - e à Percentagem de 
Aulas por nós Assistidas em que os 
Alunos Participaram (PPART). Estas 
duas últimas variáveis carecem de 
uma explicação adicional. Comecemos 
por ver, brevemente, a construção e o 
alcance do Índice Geral de Observação 
de Informação transmitida pelos alunos 
(IGO). Numa planta de sala de aula, 
tal como sugerido por Estrela (1995), 
fomos registando, para cada aluno, 
a totalidade das suas comunicações 
verbais, relacionadas com a matéria 
(programáticas), ou não, utilizando, 
para tanto, os referidos sinais. Aqui 
cabe referir brevemente, que os sinais 
criados por Estrela (op. cit.) não 
permitiam separar entre os diferentes 
tipos de comunicações (perguntas, 
respostas, exposições/explicações 
espontâneas, etc.) quais eram de 
natureza programática (ou seja, que se 
referiam a conhecimentos/«matéria») 
e quais eram de natureza diferente. 
Ex.º: O aluno faz uma pergunta sobre o 
regime alimentar de um animal, ou dá 
espontaneamente uma explicação sobre 
o revestimento de um insecto (carácter 
programático); um outro aluno pergunta 
em que dia é a Páscoa, ou explica, por 
solicitação do professor, porque motivo 
um colega está a faltar às aulas (carácter 
não programático). Assim, tivemos que 
criar sinais específicos para medir cada 
um dos tipos possíveis de comunicações 
programáticas em sala de aula, para poder 
posteriormente avaliar o desempenho de 
cada aluno, do professor (o já referido 
IGMOITP) e do conjunto turma 
professor (IGMI). Além de termos tido 
na construção de cada um desses sinais 
a preocupação em indicar o nível de 
correcção da prestação do aluno (fosse 
ela uma pergunta, uma resposta a uma 
pergunta do professor, uma exposição/
explicação a pedido do professor ou uma 
exposição/explicação espontânea): se 
era parcialmente certa, certa ou errada; 
procurámos, igualmente, identificar se o 
tipo de comunicação iria para além das 
explicações previstas no Manual Escolar 
complementando-as (situação indicada 

2004). Paralelamente, procurámos 
estudar, ainda, o nível de informação 
globalmente transmitido em cada 
aula pelo conjunto dos alunos e do 
professor (para medir, essencialmente, 
a cultura de cada conjunto turma-
professor) denominado índice geral 
médio de informação transmitida 
(IGMI), correspondente ao somatório 
(por aula) de IGMOITP do professor 
e do valor de IGO (que veremos já a 
seguir) do conjunto dos alunos. Por 
forma a identificarmos o número de 
vezes que o professor incentivou os 
alunos a participar, através de reforço 
positivo ou negativo, criámos o índice 
geral médio de incentivo de transmissão 
de informação (IGMITI), através da 
agregação e posterior ponderação média, 
com os respectivos pesos, por aula, dos 
reforços de comunicação programática 
(com e sem acrescento), a cujo total 
deduzimos os cortes de comunicação 
programática (com e sem acrescento), 
entendendo os primeiros como 
incentivos à participação e os segundos 
o contrário. Por fim e porque, quer na 
fase de observação naturalista, quer na 
fase de observação sistemática, o nível 
de ruído impossibilitador da circulação 
da informação entre o professor e os 
alunos se revelou muito importante na 
dinâmica de sala de aula, criámos um 
índice geral médio de ruído extremo 
(IGMRE) a representar o número de 
vezes que cada aula ficou literalmente 
bloqueada em termos comunicacionais. 
Repare-se que este nível de ruído 
nada tem a ver com o ruído normal 
de qualquer aula, chamemos-lhe, por 
isso, ruído funcional. De facto, ao 
referirmo-nos a ruído extremo estamos a 
referir-nos a níveis de ruído tão elevados 
que se antagonizam com o processo 
didáctico ao bloquearem completamente 
a aula. Um determinado nível de ruído, 
o referido ruído funcional, é inevitável e 
é, até, desejável, se significar que resulta 
do envolvimento activo dos alunos na 
discussão dos assuntos da aula, quer 
tais interacções informativas sejam de 
âmbito programático, quer de natureza 
supra-programática. 

Por fim, criámos variáveis para medir 
o desempenho dos alunos: eles foram 
avaliados na escrita através de três 
avaliações uniformes de conhecimentos 
(A1, A2 e A3), cujas notas foram, 
respectivamente, NNOTA1, 2 e 3. Neste 
artigo, apenas estudámos as notas dos 
alunos na prova A1, correspondentes a 

ainda de uma forma pouco estruturada 
e algo nebulosa) que pareciam ser mais 
relevantes nesse âmbito. Por sua vez, no 
segundo ano consecutivo de observação 
de sala de aula, essa primeira observação 
permitiu-nos guiar a aplicação que 
fizemos da técnica de incidentes críticos 
em sala de aula, o que nos permitiu 
construir uma grelha contendo dezanove 
variáveis passíveis de caracterizar o 
perfil de cada professor. Este primeiro 
instrumento construído permitiu-nos 
essencialmente caracterizar a dimensão 
pedagógica do desempenho de 
casa professor.6 Posteriormente, os 
professores foram avaliados aula a aula, 
em cada unidade temática, segundo 
essas variáveis, pontuadas numa escala 
de um a cinco, identificando, no nível 
mínimo da escala, um comportamento 
ineficaz (i) e, no outro, o correspondente 
comportamento eficaz (e), segundo o 
que apurámos através da técnica dos 
incidentes críticos. Para pontuarmos 
cada professor construímos um Manual 
de classificação nos termos propostos 
por Postic (1990) e que nós, ao fim 
das já referidas aulas de rodagem, 
já dominávamos bastante bem. Ora, 
uma vez que pretendíamos estudar 
a aprendizagem dos alunos, faltava 
ainda medir a dimensão científica dessa 
mesma prática pedagógica. Por esse 
motivo, criámos, para o professor, um 
índice agregador do conjunto de todas as 
suas perguntas, respostas e exposições, 
espontâneas ou solicitadas por qualquer 
aluno, completamente ou parcialmente 
certas, com ou sem acrescento (indo 
além do previsto no manual escolar) 
denominado índice geral médio de 
observação da informação transmitida 
pelo professor (IGMOITP).7 Na verdade, 
embora, na prática, as componentes 
pedagógica e científica de cada docente 
sejam dificilmente destrinçáveis, aqui, 
por questões analíticas, procedemos 
ao seu registo em separado. Também 
no caso desta grelha, só após termos 
percebido que conseguíamos com 
relativa facilidade registar a maioria das 
comunicações verbais entre o professor 
e os alunos, após as aulas de rodagem 
que já mencionámos, é que começámos 
a observar as aulas sistematicamente. 
Para garantir a maioria dos registos 
em sala de aula, as aulas foram sendo 
gravadas (após as devidas e difíceis 
autorizações…) com um gravador 
de fita electromagnética (para uma 
descrição detalhada do conjunto de 
procedimentos adoptados, vidé Dias, 
6. Vidé Grelha Categorial do Professor, Anexo I. 
7. Para uma compreensão da forma como este índice foi construído observar, adiante na Metodologia, a forma como foi criado o correspondente índice mas correspondente aos alunos, para medir o conjunto da 
informação por eles produzida, designado Índice Geral de Observação da Informação Transmitida pelos Alunos (IGO). Para uma descrição exaustiva da pertinência e da construção de IGMOITP vidé Dias (2004). 
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desempenho científico do professor 
(IGMOITP) e com as restantes variáveis 
dos alunos (TRAB, NNOTA1, IGO e 
PPART) ou do conjunto professor alunos 
(IGMI, IGMITI, IGMRE)? Decidimos, 
então, aplicar uma análise factorial 
ao conjunto das dezanove variáveis 
referidas para ver se haveria alguns 
factores agregadores das tendências 
das várias variáveis estudadas. Com 
base nesse estudo conseguimos isolar 
quatro factores, identificados pelas 
variáveis com maior saturação em cada 
um deles (vidé, Bryman e Cramer, 
1996): denominámos o primeiro factor 
relacionamento entre o professor e os 
alunos (RELACI); o segundo, nível de 
planeamento das aulas (PLANEA); 
por sua vez, o terceiro denominámos 
forma de comunicação dos conteúdos 
pelo professor (COMUNI); o quarto, 
utilização de recursos inovadores 
na transmissão de conteúdos 
feita pelo professor (RINOVA).8/9   
 
Faltava, agora, estudar as relações, se 
algumas, que se estabeleciam entre 
esses quatro factores e as outras cinco 
variáveis que conseguimos mediante 
a grelha de sinais que aplicámos para 
medir as comunicações verbais dos 
alunos e dos professores, através das 
quais pretendíamos medir a outra 
dimensão do desempenho do professor, 
ou seja, a científica, já anteriormente 
referida, relacionando-as a todas 
ainda, com os resultados obtidos pelos 
alunos na escrita e na oralidade, o que 
constituía, afinal, o momento final para 
o qual deveria confluir toda a análise. 
Através deste cruzamento de variáveis 
pretendíamos, entre outros aspectos 
possíveis, algumas respostas para certas 
questões tais como: Será que são os 
professores pedagogicamente mais 
eficientes os que conseguem transmitir 
maior quantidade de informação? 
Quais os factores referentes à dimensão 
pedagógica do professor que mais 
contribuem para que os níveis de 
informação produzidos em sala de aula 
pelo conjunto do professor e dos alunos 
sejam mais elevados? Haverá alguns 
factores da dimensão pedagógica do 
professor que condicionem os níveis de 
ruído impossibilitadores da comunicação 
em sala de aula? Estará a estratégia 
de estudo dos alunos condicionada 
a algumas das características dos 
professores? Passar-se-á o mesmo para 
os resultados dos alunos? Haverá, então, 

terá tido um total comunicacional 
informativo mínimo (IGO=0). Mediante 
PPART pretendemos ver a constância 
participativa ao longo do conjunto 
das aulas assistidas. Por sua vez, para 
medir a qualidade e a quantidade dessas 
participações criámos o Índice Geral de 
Observação da informação transmitida 
pelos alunos (IGO). Por fim, cabe 
salientar que IGO apresentou, para o 
5º ano, valores entre 0 e 72 unidades 
inclusive. Por sua vez, para o 7º ano, esta 
variável IGO apresentou uma amplitude 
de valores compreendidos entre 0 e 
70 inclusive. Ou seja, o intervalo de 
variação foi praticamente o mesmo.  
 
Uma última variável que nos cabe 
apresentar respeita ao tempo de estudo 
formal dos alunos para ciências, feito pelo 
manual escolar e pelos apontamentos 
(TRAB) que, contrariamente ao que 
fizemos noutros estudos, foi a única 
variável que tomámos neste artigo 
para analisar a estratégia de estudo dos 
alunos. Para construirmos essa variável, 
agregámos as respostas às seguintes 
perguntas do nosso questionário: 
Quanto tempo diário costumas estudar 
ciências (pelo manual escolar e pelos 
apontamentos das aulas)? Quanto 
tempo costumas estudar ciências (pelo 
manual escolar e pelos apontamentos 
das aulas)? A primeira destinada aos 
alunos que disseram estudar todos os 
dias para ciências e a segunda para os 
que disseram que não o faziam com 
essa regularidade, numa única variável 
TRAB, medida em minutos, com os 
valores intervalares 0-20, 20-40, 40-60, 
60-80, 80-100, 100-200 e 200 e +. 

Aqui chegados, pareceu-nos 
fundamental perceber até que ponto, 
por um lado, as dimensões pedagógicas 
de cada professor se ligavam ao seu 
desempenho científico; e, por outro, 
até que ponto o conjunto de todas essas 
variáveis do professor (pedagógicas 
e científicas) se ligavam às outras 
variáveis mais interactivas entre o 
professor e os alunos, como o número 
de vezes que as aulas tinham estado 
bloqueadas por ruído extremo, o nível 
de participações dos alunos, etc.. Este 
desideratum de análise parecia-nos 
relevante mas levantava uma questão: 
como trabalhar simultaneamente com 
as dezanove variáveis integrantes da 
dimensão pedagógica do professor, 
com a variável passível de medir o 

como sendo supra-programática ou com 
acrescento) ou se, pelo contrário, estava 
ao nível do Manual. No primeiro caso, 
seria considerada supra programática 
e no segundo programática. Por vezes, 
no final da aula, tivemos de recorrer 
ao auxílio do professor para lhe 
mostrar esses registos e perceber em 
que categoria deveríamos incluí-los. 
Exemplifiquemos: Numa determinada 
aula, um aluno fez quatro perguntas, 
sendo três certas (uma com acrescento 
ou supra programática e duas sem 
acrescento) e outra errada; apresentou 
espontaneamente (sem ser solicitado pelo 
professor para fazê-lo) uma exposição/
explicação certa com acrescento (ou 
supra programática) sobre a matéria; fez 
três exposições/explicações à turma (por 
solicitação do professor), uma certa com 
acrescento, outra parcialmente certa 
sem acrescento e outra errada. E, por 
fim, deu duas respostas a perguntas do 
professor, uma parcialmente certa com 
acrescento, a outra certa sem acrescento. 
Então, através dos respectivos pesos 
expressamente previstos na Grelha 
de Sinais já referida, esse aluno terá 
participado nessa aula com um valor de 
participação verbal de: 

Por sua vez, para a determinação de 
PPART fomos ver em quantas das aulas 
por nós assistidas (seis para cada turma 
do 5º ano e cinco para cada turma do 
7º) o aluno participou. Dividimos esse 
valor pelo número de aulas assistidas 
e multiplicámos por 100. Assim, 
por exemplo para o 5º ano, em que 
assistimos a seis aulas, se o aluno tivesse 
participado numa única aula, a sua 
percentagem de participação teria sido  
 
   

Neste caso, não nos interessou o valor 
da participação por aula pois, por 
cada aula em que interveio contou, 
invariavelmente, 1. Imaginemos uma 
situação esclarecedora: um aluno pode 
ter participado em todas as aulas (seis no 
5º e cinco no 7º ano), ou seja, teve uma 
percentagem máxima de participações: 
PPART=100% no 5º ano e 
no 7º ano). No entanto, se, no cômputo 
geral, não conseguiu produzir nenhuma 
comunicação informativa válida 
(deu respostas erradas, fez perguntas 
descontextualizadas, etc.), então, ele 

8. Vidé Tabelas I a III, Anexo I. 
9. Há que ter em conta que o factor RINOVA, por não apresentar relações estatísticas significativas com os restantes factores e variáveis, foi excluído do estudo.  
10. Vidé Tabelas IV a IX, Anexo I. 
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aumentava, diminuia o valor conjunto 
das comunicações verbais de natureza 
instrucional feita pelo conjunto do 
professor e dos alunos (IGMI) (r=-0.056, 
p<0.005). Desta forma, perceber, por 
sua vez, o que condiciona esse ruído 
extremo assume-se como sendo bastante 
relevante. Assim, paralelamente ao que 
fizemos para a informação transmitida 
pelo professor (IGMOITP), procurámos 
estudar as relações estabelecidas com 
o referido ruído extremo. Vejamos o 
que conseguimos.13 Seguidamente à 
correlação que o IGMRE estabelece com 
o conjunto da informação transmitida 
pelo professor (IGMOITP) que é a 
relação que acabámos de estudar e não 
iremos por isso deter-nos nela, o IGMRE 
apresenta uma relação não recursiva, ou 
seja, que pode ser lida nos dois sentidos, 
com a variável que mede o planeamento 
da aula por parte do professor 
(PLANEA): A-) Vejamos um primeiro 
nível de análise. Verificámos que a 
variável que mantinha maior saturação  
(0.89) com este segundo factor, a 
imposição do professor à turma ou 
desta a ele, apresentava uma forte 
correlação negativa com o nível de ruído 
extremo produzido em sala de aula (F 

. Esta relação tem 
algum sentido. Na verdade, verificámos 
que, quando o professor apresentava os 
níveis máximos de imposição à turma 
(não imposição autoritária obviamente, 
mas imposição a significar capacidade 
de controlo dos comportamentos 
individuais), o nível de ruído extremo 
(IGMRE) era fortemente condicionado. 
Nestes casos, acontecia algo que fomos 
verificando ao longo das aulas assistidas: 
desenvolvia-se um ruído funcional 
(nos termos anteriormente expostos), 
intencionalmente promovido pelo 
professor para angariar os contributos 
dos alunos face às problemáticas 
lançadas mas que, sempre que evoluía 
tornando impossível a continuação 
desses processos interactivos, o 
professor intervinha restabelecendo-se 
ou o silêncio ou um nível de ruído 
funcional em nada impossibilitador 
dessas mesmas comunicações. Quando, 
pelo contrário, eram os alunos que se 
impunham ao professor este ficava 
subordinado ao ruído produzido, 
não conseguindo prosseguir a aula e 
perdendo a sua lógica e planeamento até 
se conseguir, de forma essencialmente 

Compreende-se que assim seja. Através 
da nossa observação, verificámos que os 
professores que apresentaram melhores 
níveis de relacionamento com os seus 
alunos, foram também aqueles para quem 
as aulas foram mais ruidosas, evoluindo 
facilmente para níveis de ruído extremo 
(IGMRE). Desta forma, a quantidade 
de informação disponibilizada ficou 
frequentemente condicionada por tal 
circunstância. Por fim, a quantidade 
de informação disponibilizada pelo 
professor (IGMOITP) apareceu 
associada à variável respeitante ao 
planeamento da aula (PLANEA), que 
definiu com a variável em estudo uma 
correlação =0.25552 (p<0.05). Esta 
relação é dupla: por um lado, decorreu 
do aspecto anteriormente avançado 
segundo o qual o ruído, ao interromper 
o plano de aula, visivelmente 
condicionava a livre circulação de 
informação em sala de aula, introduzindo 
muitas paragens e confusões ao referido 
plano; paralelamente, verificámos 
que os professores que apresentavam 
um planeamento ou um plano de aula 
claramente definido (ainda que apenas 
mentalmente formulado) eram muito 
mais eficazes que os seus colegas que, 
pelo contrário, não eram possuidores de 
um tal plano, pois estes, frequentemente, 
repetiam o mesmo assunto, voltavam 
atrás e, numa só palavra, perdiam 
tempo, apresentando maior morosidade, 
por exemplo, para expor um mesmo 
assunto, comparativamente a um outro 
colega que já levasse planeada a forma 
e/ou os suportes didáctico-pedagógicos 
mediante os quais iria proceder a tal 
explicação. 

Já vimos que o ruído extremo em sala 
de aula (IGMRE) foi a variável que mais 
condicionou a quantidade de informação 
transmitida pelos diversos professores 
em estudo (IGMOITP). Trata-se, 
portanto, de uma variável importante para 
compreender a dinâmica de sala de aula, 
pelo menos num dos seus aspectos mais 
relevantes que passa pela possibilidade 
do professor transmitir um determinado 
saber. Isto, mormente, se atendermos à 
circunstância de que verificámos que 
este tipo de ruído não impossibilita 
somente a comunicação do professor, 
mas toda e qualquer comunicação, 
mesmo que tentada por outros alunos. 
De facto, detectámos que, quando ele 

alguns professores que levam os seus 
alunos a níveis de aprendizagem mais 
elevados? 

Por forma a darmos resposta a esta e 
a outras questões desenvolvemos um 
estudo modelar multivariado de path 
analysis10 para procurar um modelo 
coerente face às relações causais 
identificadas pelos coeficiente beta 
que medem os níveis de causalidade 
directa das várias variáveis entre si.  
 
 
ANÁLISE DE DADOS.

Características do Professor e Dinâmica 
de sala de aula.

Comecemos por analisar a variável 
referente à informação transmitida 
pelo professor (IGMOITP).11/12 
A variável que apresentou maior 
valor de associação com esta foi o 
índice geral médio de ruído extremo 
(IGMRE). Esta variável estabeleceu 
com a informação transmitida pelo 
professor um coeficiente de correlação 
   =-0.41956 (p<0.001). Tratou-se de uma 
correlação consentânea com a realidade 
que observámos nas diferentes aulas 
assistidas. Efectivamente, nas aulas onde 
o ruído atingia um nível muito elevado, 
o professor tinha de aguardar que ele 
abrandasse, quer por sua intervenção, 
quer de um aluno, quer espontaneamente, 
etc., por forma a poder restabelecer a 
sequência comunicativa que, entretanto, 
se tinha interrompido. Além disso e, 
concomitantemente, uma tal situação de 
bloqueio, provocada pelo ruído extremo 
(IGMRE) desorientava a própria lógica 
ou plano da aula. Verificámos, em 
inúmeros casos, que o professor «perdia 
o fio à meada» e certas intervenções dos 
alunos perdiam-se e não voltavam a ser 
recuperadas o que, por vias diferentes, 
contribuía para que a quantidade de 
informação disponibilizada fosse 
menor, comparativamente a uma 
situação semelhante em que uma tal 
interrupção não tivesse ocorrido. A 
informação transmitida pelo professor 
(IGMOITP) surgiu também associada 
ao relacionamento que o professor 
desenvolveu com os alunos (RELACI) 
mediante um coeficiente =-0.24158 
(p<0.05). Veja-se que também 
neste caso a correlação é negativa. 
11. Note-se que esta variável contém a totalidade da informação transmitida pelo professor em cada aula e, ao mesmo tempo, tem em conta a qualidade dessa informação, nomeadamente, se era certa, parcialmente 
certa ou errada, como já vimos. Deste modo, ela contém duas dimensões distintas que podem não coincidir: por um lado, a quantidade de informação transmitida que, frequentemente, depende da capacidade de 
assimilação por parte dos alunos dos assuntos versados, depende ainda da existência de condições disciplinares para que o professor possa avançar, etc.. Por este facto, esta dimensão é claramente relacional, ficando 
a depender também das características das turmas; e, por outro, a qualidade da informação transmitida dimensão que, pela sua natureza, depende praticamente daquilo que o professor sabe e, portanto, não apresenta 
o mesmo nível relacional da outra dimensão referida. Este aspecto, pela sua relevância, será retomado noutro artigo. 
12. Incluímos na análise todas as variáveis excepto o índice geral médio de informação (IGMI) porque apresentou um valor muito elevado de multicolinearidade com IGMOITP. 
13. Vidé Tabela VI, Anexo I. 
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apresentaram mais tempo de serviço 
e melhor desempenho nessas duas 
competências. 

Já vimos atrás que o factor referente 
ao conjunto de variáveis integrantes do 
relacionamento entre o professor e os 
alunos (RELACI) definiu uma relação 
inversa com a quantidade de informação 
transmitida pelo professor (IGMOITP). 
Vejamos agora outras relações que se 
estabelecem com esse factor RELACI. 
Ele surge também associado ao número 
de vezes que as aulas foram bloqueadas 
por barulho excessivo (IGMRE) e, 
consequentemente, interrompidas as 
interacções comunicativas. Tratandose 
de uma relação não recursiva, ela 
é passível de ser lida em ambos os 
sentidos: Em algumas das aulas por nós 
observadas, verificámos a existência 
de um relacionamento positivo, 
fortemente afectivo, entre o professor 
e os alunos. Nuns casos, como já 
vimos, os professores controlavam os 
excessos que poderiam resultar deste 
relacionamento; noutros casos, pelo 
contrário, a sua incapacidade objectiva 
de definirem alguns limites a esses 
excessos era bastante acentuada. Desta 
forma, o número de vezes que as 
aulas ficaram bloqueadas nestes casos 
excedeu largamente a primeira situação 
referida, com as consequências que uma 
tal circunstância acarretou em termos da 
informação transmitida pelo professor e 
do planeamento que ele conseguiu fazer 
das suas aulas. Na verdade, verificámos 
que alguns professores quer do 5º quer 
do 7º ano, por exemplo P9 e P10 do 
5º e P15 e P23 do 7º ano mostraram 
sempre uma grande paciência com os 
seus alunos, levando-os à descoberta 
das respostas (variáveis do factor 
RELACI). Frequentemente, a troca 
de impressões resultantes e os muitos 
contributos conseguidos para responder 
às perguntas feitas, aumentaram o nível 
de ruído funcional, impossibilitando 
a exposição (IGMRE) e conduzindo 
a uma intervenção do professor para 
restabelecer a ordem inicialmente 
existente, reiniciando-se ciclicamente o 
ruído por esta razão. A nossa observação 
levou-nos também a verificar que 
existiram situações simétricas desta. 
Por exemplo, nas aulas dos professores 
P1 e P7 do 5º ano e de P14 e P24 do 
7º ano, o ruído era quase sempre tão 
elevado (ruído extremo) que a aula 
estava frequentemente bloqueada 
durante longos períodos de tempo. 
Como consequência, os professores 
demonstravam níveis de irritabilidade 
elevados, ou incapacidade de ter 

das variáveis do factor PLANEA) foram 
os que, tendencialmente, conseguiram 
produzir exposições que se localizaram 
ao nível da compreensão dos alunos 
(variável do factor COMUNI), porque 
foram suficientemente exaustivos para 
terem seguido o conjunto de passos 
necessários para desvelar aos alunos 
o continuum que correspondia à 
explicação dos fenómenos em estudo. 
Inversamente, observámos outros 
docentes que, por terem saltado etapas 
nesse processo (sequenciamento 
errado ou, pelo menos, incompleto 
do seu planeamento adstrito ao factor 
PLANEA), localizaram-se, também 
tendencialmente, fora do nível de 
compreensão dos seus alunos (adstrito 
ao factor COMUNI), porque estes 
ainda não tinham uma capacidade de 
abstracção suficientemente desenvolvida 
para poderem compreender o significado 
final do fenómeno em estudo mediante 
as omissões verificadas. Ou seja, embora 
os dois níveis de análise sejam distintos 
e aquilo que é o planeamento de uma 
aula, pelo menos em termos analíticos, 
seja distinto da forma de comunicar os 
assuntos aos alunos, a verdade é que, 
frequentemente, os dois níveis de análise 
surgiram ligados de uma forma quase 
indestrinçável entre si. Aqui cabe referir 
que, pela natureza concreta daquilo que 
é o processo de ensino-aprendizagem 
em sala de aula, muito do que são as 
associações estatísticas entre as variáveis 
que temos estado a estudar indicam-nos, 
antes de mais, a inexpugnabilidade 
dos diferentes níveis de análise. Ou 
seja, esta separação entre variáveis 
daquilo que constitui um continuum 
de procedimentos interactivos que 
compõem o acto pedagógico pode criar 
a perspectiva simplista e simplória de 
que tais fronteiras entre variáveis, pelo 
menos definidas de forma estanque, 
existe de facto, quando, pelo contrário, 
observámos em sala de aula (e as relações 
estatísticas encontradas reforçam), que 
muitas dessas fronteiras, a não serem 
inexistentes serão, pelo menos, bastante 
ténues. Mormente, verificámos que, 
nem as competências de planeamento, 
nem as comunicacionais dos professores 
decorreram do seu tempo de serviço ou 
experiência lectiva: Professores como 
P1, P5 ou P7, por exemplo, tinham 
mais de dez anos de serviço docente. 
No entanto, apresentaram desvantagens 
comparativas nestes dois critérios de 
competências em análise face a colegas 
seus com bastante menos tempo de 
serviço, como P2 ou P15, por exemplo, 
que contavam apenas dois anos de 
serviço. Já P6 e P8, pelo contrário, 

espontânea, restabelecer o silêncio o 
que, aliás, muitas vezes nem chegava 
a acontecer até ao final da aula, como 
observámos em algumas das aulas de P1 
ou de P14, por exemplo. Neste caso, são 
os próprios alunos que condicionam as 
suas participações em função do barulho 
que eles mesmos fazem (curiosa relação 
circular). A este propósito, cabe salientar 
uma frase a todos os títulos elucidativa 
que um dos alunos mais ruidosos disse 
e que muitos outros igualmente ruidosos 
corroboraram (em substância): “Nós 
gostamos de falar na aula e fazemos 
muito barulho, mas temos mais respeito 
pelos professores que nos sabem manter 
calados.” Ou seja, estes alunos têm 
plena consciência, quer de que são eles 
a origem do ruído, quer do impacto 
negativo que ele tem, pois só assim se 
justifica o valor acrescido atribuído aos 
professores que o controlam. Dir-se-ia 
que é algo do género: como nós que 
fazemos o barulho não conseguimos 
deixar de fazê-lo valorizamos um 
professor que o consiga; B-) Vejamos, 
agora, o segundo nível de análise. 
Frequentemente, verificámos que os 
professores que apresentavam um 
planeamento fraco das suas aulas, desde 
logo planos de aula inexistentes ou mal 
concebidos, introduziam frequentes 
momentos ilógicos no desenrolar das 
suas aulas, com saltos no sequenciamento 
lógico e previsível na introdução 
de novos assuntos, com exposições 
repetidas, etc. (PLANEA), momento a 
partir do qual alguns grupos de alunos 
começavam a «gozar» com a situação 
e com o desnorte da aula, elevando-se 
os níveis de ruído numa relação de 
causalidade quase total, à medida que 
outros grupos de alunos se começavam 
a aperceber das mesmas repetições 
ou saltos ilógicos, altura em que, de 
um pequeno grupo, o ruído começava 
a crescer em espiral até tornar-se 
ensurdecedor a ponto de bloquear a aula 
(IGMRE). Para além destas relações que 
acabámos de ver entre o Planeamento 
das aulas (PLANEA), a quantidade e a 
qualidade da informação veiculada pelo 
professor (IGMOITP) e os níveis de 
ruído extremo (IGMRE), essa variável 
atinente ao planeamento que cada 
professor apresentou nas suas aulas 
(PLANEA) estabeleceu, ainda, uma 
relação não recursiva com a forma como 
os diferentes professores expuseram 
os assuntos programáticos nas suas 
aulas (COMUNI): Frequentemente, 
observámos que os professores que 
fizeram exposições dos assuntos de 
uma forma sequencialmente lógica, 
recorrendo a factos significativos (duas 
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o tempo de estudo para ciências 
(TRAB) apresentou, para o 5º ano, 
uma associação com o planeamento 
que os professores fizeram das suas 
aulas (PLANEA), definindo com essa 
variável um coeficiente de correlação 

=0.56486, p<0.00005 (Para o 7º ano:  
 =0.42975, p<0.00005). 

Uma das variáveis deste factor com 
maior valor de correlação face ao tempo 
de estudo foi o controlo dos trabalhos 
de casa (TPC) por parte do professor. 
Ao mesmo tempo, a variável em estudo 
surgiu relacionada com a quantidade de 
informação transmitida pelo professor 
na sala de aula (IGMOITP). Com 
esta variável estabeleceu uma relação  

=0.25762, p<0.01 (Para o 7º ano: 
=0.35516, p<0.0005). A mesma variável 

apareceu ainda correlacionada com a 
forma de comunicação que o professor 
utilizou para transmitir os conteúdos 
programáticos, mediante uma associação  

=0.26209, p<0.01 (Para o 7º ano:  
=0.16209, p<0.01). Finalmente, o tempo 

de estudo para a disciplina de ciências 
(TRAB) apresentou uma correlação 
negativa com o índice geral médio de 
ruído extremo (IGMRE), definindo 
com esta variável um coeficiente  

=-0.13984, p<0.05 (Para o 7º ano:  
=-0.28289, p<0.005).

Características do professor, estratégia 
de estudo e aprendizagem dos alunos. 
 
A variável tempo de estudo (TRAB) 
destaca-se em termos de capacidade  
explicativa sobre as notas obtidas pelos 
alunos. Para o 5º ano, esta variável 
estabeleceu com NNOTA1 uma relação  

=0.47412, p<0.00005 (para o 7º ano: 
=0.67437, p<0.00005).15 A variável 

que avulta seguidamente ao tempo 
de estudo (TRAB) em termos de 
capacidade explicativa de NNOTA1 
é a que mede simultaneamente a 
quantidade e a qualidade da informação 
transmitida pelo professor, agregadas, 
como já sabemos, no índice geral 
médio de observação de informação 
transmitida pelo professor (IGMOITP). 
Esta variável, para o 5º ano, estabeleceu 
com NNOTA1 uma associação
=0.29442, p<0.0005 (para o 7º ano 
encontrámos um valor muito superior:  

=0.51152, p<0.00005). Ou seja, 
estatisticamente, define-se uma relação 
que indica que, tendencialmente, os 
alunos dos professores que propiciam 
maior quantidade de informação sobre 

em termos de linguagem imediatamente 
ao nível dos alunos acabou, contudo, 
por conseguir chegar até eles pelo 
carácter gradual e sub-reptício com que 
aguardava a construção das respostas 
que ele pretendia, até porque, nesse 
processo, outros alunos, por vezes, 
entravam no debate, colocando «em 
linguagem de aluno» aquilo que ele, por 
situar-se num nível de «linguagem de 
professor» (análise bastante sugestiva 
apresentada por alguns dos alunos 
por nós acompanhados), levava a que 
ele permanecesse distante dos alunos 
que ele pretendia que participassem. 
Por outro lado, também verificámos 
que a generalidade dos professores 
que apresentavam um nível coloquial 
ao nível dos alunos eram aqueles 
que estabeleciam com eles um 
relacionamento mais próximo. Uma 
vez mais, a inexpugnabilidade das 
categorias de análise empregues por 
questões analíticas avulta. 

Paralelamente, o factor relacional 
(RELACI) apareceu ainda associado 
ao Índice Geral Médio de Incentivo de 
Transmissão de Informação (IGMITI) 
definindo, também neste caso, uma 
relação não recursiva: Os dados sugerem 
que foram os professores mais pacientes 
com os alunos, que procuravam que 
fossem eles a construir as respostas aos 
problemas lançados e que promoviam 
a competição saudável entre eles, num 
clima de imparcialidade (RELACI) 
os que, tendencialmente, e em termos 
comparativos, apresentaram um menor 
número de cortes nas respostas dos 
alunos, exactamente para conseguirem 
que eles chegassem por si às conclusões 
(IGMITI). Mas também observámos 
que nas aulas onde as tentativas de 
comunicação falhadas, ou os cortes 
(IGMITI) foram comparativamente 
mais baixos do que nas outras, 
desenvolveu-se, tendencialmente, um 
melhor nível relacional, nomeadamente 
no que respeita à vontade de 
participar e de chegar às conclusões.  
 
Características do professor, dinâmica 
de sala de aula e estratégia de estudo dos 
alunos.

A variável tempo de estudo (TRAB) 
apresentou um diagrama causal 
semelhante para o 5º e para o 7º ano, 
embora com variações nos coeficientes 
beta entre as várias variáveis 
consideradas.14 Mais especificamente, 

paciência para suportar mais tempo 
situações desse tipo, começavam a dar as 
respostas directamente (auto-resposta, 
por exemplo, muito frequente em P1), 
não promovendo a competição saudável 
entre os alunos, pois poucos eram os 
que continuavam a acompanhar a aula 
e demonstrando parcialidade, pois uma 
vez que os restantes não se interessavam 
pela aula, o professor dava a matéria 
para esse pequeno grupo de alunos 
com os quais se mantinha praticamente 
em diálogo fechado (variáveis do 
factor RELACI). Nos antípodas, nas 
aulas de P6, por exemplo, o professor 
também promovia as participações mas 
conseguia gerir a turma, impondo-se 
eficazmente às situações de indisciplina 
(PLANEA), nunca ou raramente se 
evoluindo para ruído extremo (IGMRE). 
Neste âmbito, cabe actualizar uma 
análise já feita: esta variável referente 
à imposição do professor à turma 
apresentou a sua correlação mais alta 
com o factor PLANEA. No entanto, 
essa capacidade de imposição não tem 
uma vertente relacional (RELACI) 
óbvia? Assim, voltamos a dizer que a 
separação por motivos analíticos pode 
ser necessária mas, na prática, pode não 
ter sentido empírico concreto. Assim se 
pode ver que estas relações encontradas 
compreendem em si um pluralidade de 
situações possíveis que determinam a 
não recursividade entre as variáveis que 
as integram. 

O relacionamento entre o professor e 
os alunos (RELACI) surgiu também 
correlacionado à variável que mede a 
forma de transmissão dos conteúdos 
programáticos por parte do professor 
(COMUNI), uma vez mais definindo 
uma relação de tipo não recursivo. Assim, 
observámos novamente uma relação 
complexa entre as variáveis, fazendo 
perceber uma certa continuidade na 
sua interpretação: Tendencialmente, os 
professores que apresentaram paciência 
com os alunos no processo didáctico, 
que os interessaram no cumprimento das 
tarefas, mostrando-lhes o seu valor, ao 
invés de obrigá-los a fazê-las, levando-os 
até à descoberta das respostas, através 
de uma competição saudável entre eles 
(variáveis do factor relacional RELACI) 
construíram diversos processos 
heurísticos através dos quais se 
colocaram ao nível dos alunos (variável 
do factor comunicacional COMUNI). 
Tendencialmente, verificámos que 
mesmo que o professor não estivesse 

14. Vidé Tabelas X e XI, Anexo I. 
15. Vidé Tabela XII, Anexo I. 
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perfil do professor que, consoante a sua 
maior ou menor eficácia, determinará 
variações nas referidas estratégias de 
estudo, neste artigo apenas integrando o 
tempo de estudo formal, pelo manual e 
apontamentos das aulas. Neste processo, 
embora autores como Felouzis (1997) 
enfatizem a relevância dos professores 
desenvolverem um bom nível relacional 
com os seus alunos para poderem ser 
eficazes, há outros autores como Hirsch 
(1998) que, na interpretação crítica dos 
resultados de vários estudos empíricos, 
salientam que “Os professores que 
conseguiram melhores resultados 
foram os que se centraram no trabalho 
académico. Eles eram afectuosos 
mas gestores. Os professores que 
produziram piores resultados usavam 
uma aproximação «altamente afectiva» 
e estavam mais preocupados com a 
auto-estima das crianças e com o seu 
bem-estar psicológico.” (Hirsch, op. 
cit., p. 9) Ora, veja-se que esta análise 
entrecruza aquilo que afirmámos 
quando apreciámos a importância do 
relacionamento entre o professor e 
os alunos, tendo em conta uma das 
variáveis integrantes do factor através 
do qual medimos o planeamento das 
aulas (PLANEA), que era a capacidade 
do professor impor-se à turma. Na 
verdade, quando Hirsch se refere aos 
professores que «eram afectuosos mas 
gestores» parece-nos que tal poderá ser 
integrado nas situações que nós também 
verificámos em sala de aula em que 
essa afectividade estava presente mas, 
ainda assim, ela não se desenvolvia em 
detrimento das condições disciplinares 
básicas à tarefa educativa. De igual 
modo, parece-nos que as outras situações 
«altamente afectivas» mas onde a 
capacidade de gerir as interacções na 
turma não é referida ocorreu quando a 
turma se impunha ao professor sem que 
este pudesse evitar essa situação. Assim, 
a elevada afectividade não nos parece ser, 
segundo os dados nos indicam, a causa da 
ineficácia comparada destes professores 
face àqueles. De facto, o relacionamento 
de P6 ou P15 era muitíssimo afectivo 
mas, nem por isso, deixava de haver 
a «gestão» à qual se refere Hirsch. Ou 
seja, é então exactamente na capacidade 
para conseguir gerir a turma que deve 
procurar-se essa eficácia e não tanto nos 
níveis de afectividade, já que observámos 
professores com elevados padrões de 
afectividade com os seus alunos, uns 
eficazes e os outros ineficazes. Neste 
processo, alguns dos professores que 
nós acompanhámos pareceram-nos 

alunos produzem em sala de aula. Esta 
associação define-se mediante um 
=0.18530, p<0.00005 (também neste 
caso, o valor respeitante ao 7º ano foi 
próximo deste:  =0.18048, p<0.05). 
Segue-se o tempo de estudo que os 
alunos dedicam à disciplina de ciências 
(TRAB), mediante uma associação 
=0.18449, p<0.01 (o valor respeitante ao 
7º ano foi um pouco inferior: =0.15530, 
p<0.05). Finalmente, os alunos, no seu 
conjunto, apresentaram um maior valor 
de contributos verbais para a disciplina 
quando o professor demonstrou um 
nível mais eficaz de comunicação dos 
assuntos na sala de aula (COMUNI). 
Esta relação apresentou uma associação 

=0.14257, p<0.05 (o valor do 7º ano 
foi quase igual:  =0.14557, p<0.05).

 
CONCLUSÕES

Num estudo anterior (Dias, 2009) 
tínhamos verificado que o aumento 
isolado ou cumulativo do gosto dos 
alunos por ciências e da influência 
familiar para o sucesso escolar dos 
alunos determinavam, por sua vez, o 
aumento no tempo de estudo formal 
para ciências. Neste estudo concluímos, 
complementarmente, que foram as 
turmas dos professores que apresentaram 
um melhor planeamento das suas aulas, 
que comunicaram os assuntos de forma 
mais clara e em maior quantidade, e em 
que poucas ou nenhumas vezes houve 
bloqueio das aulas por ruído extremo 
(porque os professores o conseguiram 
evitar e/ou pelas características próprias 
das turmas) que, por sua vez, os alunos 
mais estudaram para a disciplina de 
ciências, passando-se o contrário 
para os professores menos eficazes 
nesse conjunto de variáveis. Ou seja, 
os efeitos de influência na estratégia 
de estudo dos alunos que tínhamos 
visto nesse estudo anterior, o contexto  

=0.18530, p<0.00005 (também neste 
caso, o valor respeitante ao 7º ano foi 
próximo deste: =0.18449, p<0.01 
(o valor respeitante ao 7º ano foi um 
pouco inferior: =0.15530, p<0.05). 
Finalmente, os alunos, no seu conjunto, 
apresentaram um maior valor de 
contributos verbais para a disciplina 
quando o professor demonstrou um 
nível mais eficaz de comunicação dos 
assuntos na sala de aula (COMUNI). 
Esta relação apresentou uma associação 

=0.14557, p<0.05). familiar e a 
motivação dos alunos para ciências, 
aparecem, assim, ligados, ainda, ao 

os assuntos tratados, por sua vez, eles 
também, apresentam níveis mais elevados 
de informação medidos em NNOTA1. 
Seguidamente, a análise indica-nos 
que NNOTA1 está também associada 
à forma como o professor comunica os 
conteúdos programáticos na sala de aula 
(COMUNI). O coeficiente de correlação 
que estas variáveis estabelecem é  

=0.21091, p<0.05). Finalmente, 
o relacionamento em sala de 
aula (RELACI) estabelece uma 
associação negativa com NNOTA1:  
p=0.05 (definindo um valor 
bastante superior para o 7º ano: 

=0.13200, p<0.05). Ou seja,

verificou-se estatisticamente, embora 
com um valor de significância 
praticamente não significativo, para o 
5º ano, que é para os professores que 
apresentaram pior relacionamento com 
os seus alunos em sala de aula que 
os resultados desses alunos medidos 
por NNOTA1 foram tendencialmente 
melhores, verificando-se o inverso para 
os outros professores que desenvolveram 
nas suas aulas melhores níveis 
relacionais; já para o 7º ano a relação 
inverte-se, mas estabelecendo-se uma 
associação de intensidade muito fraca 
no relacionamento entre o professor e 
os alunos (RELACI) e o aproveitamento 
em NNOTA1. Pensamos que a 
compreensão deste facto é indissociável 
da sua integração no âmbito da turma 
de origem dos alunos. Noutro artigo 
aprofundaremos melhor este aspecto. 

Atenhamo-nos, seguidamente, nas 
participações verbais dos alunos. O 
tipo de relacionamento estabelecido em 
sala de aula (RELACI), foi a variável 
que apresentou uma maior capacidade 
explicativa das participações verbais 
dos alunos, com um valor para o 5º 
ano correspondente a =0.53094, 
p<0.00005 (o valor encontrado para 
o 7º ano foi praticamente semelhante: 

=0.53174, p<0.00005).16 Os dados 
indicam que são os professores que 
privilegiam um melhor ambiente em 
sala de aula, nomeadamente, levando 
os alunos à descoberta das respostas 
em vez de apresentá-las directamente, 
promovendo um nível elevado de 
competição saudável entre eles, num 
clima de 27 imparcialidade, os que 
conseguem maiores quantidades de 
informação transmitida pelos alunos. 
Também o planeamento que o professor 
faz da aula (PLANEA) interfere 
positivamente nas participações que os 

16. Vidé Tabela XIII, Anexo I. 16. Vidé Tabela XIII, Anexo I.
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conjunto dos alunos integrantes de 
cada turma, como saber se não é, afinal, 
o tipo de turma que, condicionando, 
por exemplo, o nível de planeamento 
das aulas não acaba por condicionar 
as restantes relações encontradas? 
Num próximo artigo procuraremos 
perspectivar melhor esta questão.
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entender o bom relacionamento com 
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ANEXO I 

 

 

1-i) O professor apresenta um desen-
rolar ilógico da aula. 1   2   3   4   5   N

1-e) O professor a apresenta um desen-rolar
lógico da aula.

2-i) O professor expõe a matéria de
uma forma confusa. 1   2   3   4   5   N 2-e) O professor expõe a matéria de uma

forma clara.
3-i) O professor utiliza uma lin-
guagem imprecisa. 1   2   3   4   5   N 3-e) O professor utiliza uma linguagem

precisa.
4-i) O professor faz uma má uti-
lização do quadro. 1   2   3   4   5   N 4-e) O professor faz uma boa utilização do

quadro.
5-i) O professor faz uma má escolha
de experiências ou de factos signifi-
cativos a apresentar.

1   2   3   4   5   N
5-e) O professor faz uma boa escolha de
experiências ou de factos significativos a
apresentar.

6-i) O professor demonstra impa-
ciência no processo didáctico. 1   2   3   4   5   N 6-e) O professor demonstra paciência no

processo didáctico.
7-i) A turma impõe-se ao professor. 1   2   3   4   5   N 7-e) O professor impõe-se à turma.

8-i) O professor não controla o
trabalho de casa individual dos alu-
nos.

1   2   3   4   5   N
8-e) O professor controla o trabalho de casa
individual dos alunos.

9-i) O professor apresenta as res-
postas directamente. 1   2   3   4   5   N 9-e) O professor leva os alunos à des-coberta

das respostas.
10-i) O professor constrange os alu-
nos a cumprirem as tarefas. 1   2   3   4   5   N 10-e) O professor interessa os alunos no

cumprimento das tarefas.
11-i) O professor não promove a
competição saudável entre os alunos. 1   2   3   4   5   N

11-e) O professor promove a competição
saudável entre os alunos.

12-i) O professor demonstra parcia-
lidade. 1   2   3   4   5   N 12-e) O professor demonstra imparci-alidade.

13-i) O professor demonstra um rela-
cionamento distante com os alunos. 1   2   3   4   5   N

13-e) O professor demonstra um rela-
cionamento afectivo com os alunos.

14-i) O professor demonstra uma
inadaptação ao nível dos alunos. 1   2   3   4   5   N 14-e) O professor demonstra adaptação ao

nível dos alunos.
15-i) O professor não utiliza os su-
portes audiovisuais tradicionais para
complementar a acção pedagógica. 1   2   3   4   5   N

15-e) O professor utiliza os suportes
audiovisuais tradicionais para comple-mentar
a acção pedagógica.

16-i) O professor não utiliza suportes
audiovisuais inovadores para
complementar a acção peda-gógica. 1   2   3   4   5   N

16-e) O professor utiliza suportes
audiovisuais inovadores para comple-mentar
a acção pedagógica.

17-i) O professor possui uma má
elocução. 1   2   3   4   5   N 17-e) O professor possui uma boa elocu-ção.

18-i) O professor é negligente 1   2   3   4   5   N 18-e) O professor é organizado e me-tódico.

19-i) O professor perde tempo. 1   2   3   4   5   N 19-e) O professor não perde tempo.

GRELHA CATEGORIAL DO PROFESSOR
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Análise factorial das variáveis observadas sobre o professor: 

 

TABELA  I - Factores iniciais da análise de componentes principais

A1 0.81172 1 5.872.930 30.9 30.9
A2 0.73680 2 4.576.420 24.1 55.0
A3 0.79025 3 2.290.560 12.1 67.1
A4 0.72372 4 1.156.660 6.1 73.1
A5 0.73520 5 0.89623 4.7 77.9
A6 0.88629 6 0.79398 4.2 82.0
A7 0.89859 7 0.64649 3.4 85.4
A8 0.74480 8 0.55208 2.9 88.3
A9 0.74068 9 0.48621 2.6 90.9
A10 0.84652 10 0.39260 2.1 93.0
A11 0.86645 11 0.34856 1.8 94.8
A12 0.75529 12 0.24133 1.3 96.1
A13 0.92450 13 0.18585 1.0 97.1
A14 0.79774 14 0.15170 0.8 97.9
A15 0.52472 15 0.13209 0.7 98.5
A16 0.46197 16 0.10985 0.6 99.1
A17 0.71937 17 0.07394 0.4 99.5
A18 0.89484 18 0.06413 0.3 99.9
A19 0.90911 19 0.02840 0.1 100.0  

 
V. P.  Teste de Cattell

5.873 *

4.576 *

2.291 *

1.157 *
0.646  * *         *
0.349 * *        * *
0.028 *  * *         * *       *        * *
0.000

 
 

TABELA II - Matriz de correlações dos factores
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

FACTOR 1 1. 00000
FACTOR 2 (-0.19192) 1. 00000
FACTOR 3 0.11165 (-0.09510) 1. 00000
FACTOR 4 0.16649 0.19351 0.23259 1. 00000

 
TABELA III - Matriz de correlações das variáveis por factor

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

A10 0.86934 (-0.22839) 0.05761 0.10296
A6 0.86207 (-0.22502) 0.12275 0.15517
A11 0.78562 0.27146 0.25495 0.01057
A13 0.77568 (-0.07342) 0.33893 0.39327
A12 0.75089 (-0.12596) (-0.25833) (-0.17561)
A9 0.66143 0.25188 0.40998 0.00073
A15 0.50999 (-0.00666) (-0.28275) (-0.48971)

A7 (-0.28308) 0.89020 0.04024 (-0.00988)
A1 0.05858 0.83787 0.25253 0.07555
A18 0.19361 0.75194 0.31664 0.24985
A19 (-0.12095) 0.74685 0.53008 (-0.12176)
A8 (-0.25905) 0.67135 0.08181 0.21348
A4 0.27484 0.54582 (-0.31434) 0.38584
A5 0.43467 0.49450 0.21307 0.46494

A3 0.13563 0.09047 0.85143 0.14040
A2 0.15801 0.18840 0.84759 0.01954
A14 0.42165 0.17427 0.69906 (-0.00888)
A17 (-0.26228) 0.23642 0.58264 (-0.32763)

A16 0.07116 0.33213 (-0.13265) 0.74955
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TABELA IV - Regressão múltipla para IGMOITP

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO
Variável B EP B Beta Tolerância T Significância de T

IGMRE (-0.65473) 0.49021 (-0.41956) 0.73643 -3.376 0.0014
RELACI (-0.55607) 0.58385 (-0.24158) 0.98270 -2.245 0.0292
PLANEA 0.36460 0.17616 0.25552 0.74648 2.070 0.0437

(Constante) 2.180.300 0.93420 5.914 0.0000

VARIÁVEIS FORA DA EQUAÇÃO
Variável Beta In Parcial Tolerância T Significância de T

IGMITI 0.00652 0.00829 0.92015 0.72926 0.058 0.9539
RINOVA (-0.17381) (-0.21714) 0.88791 0.71271 (-1.557) 0.1259
COMUNI 0.03193 0.03672 0.67984 0.67984 0.257 0.7981

 

TABELA V - Regressão múltipla para PLANEA

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO
Variável B EP B Beta Tolerância T Significância de T

IGMRE (-0.07836) 0.34605 (-0.39015) 0.85053 (-3.116) 0.0030
COMUNI 0.75967 0.33284 0.28575 0.85053 2.282 0.0267

(Constante) 1.533.342 467.925 3.277 0.0019

VARIÁVEIS FORA DA EQUAÇÃO
Variável Beta In Parcial Tolerância T Significância de T
IGMOITP 0.24725 0.24470 0.66599 0.61138 1.785 0.0804

IGMITI 0.11107 0.13191 0.95904 0.83904 0.941 0.3512
RELACI (-0.00411) (-0.00437) 0.77055 0.67326 (-0.031) 0.9755
RINOVA 0.00952 0.01130 0.95815 0.82500 0.80 0.9366

 

TABELA VI - Regressão múltipla para IGMRE

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO
Variável B EP B Beta Tolerância T Significância de T
IGMOITP (-0.11083) 0.03109 (-0.43710) 0.78221 (-3564) 0.0008
RELACI (-0.10782) 0.04437 (-0.29664) 0.78221 (-2419) 0.0192

(Constante) 7.963.440 102.246 7.789 0.0000

VARIÁVEIS FORA DA EQUAÇÃO
Variável Beta In Parcial Tolerância T Significância de T

IGMITI (-0.06291) (-0.07923) 0.95143 0.75102 (-0.562) 0.5766
PLANEA 0.05581 0.06778 0.88474 0.69286 0.480 0.6331
COMUNI (-0.17248) (-0.19962) 0.80359 0.67844 (-1.441) 0.1560
RINOVA (-0.01419) (-0.01731) 0.89297 0.69850 (-0.122) 0.9031

 

TABELA VII - Regressão múltipla para COMUNI

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO
Variável B EP B Beta Tolerância T Significância de T
PLANEA 0.09906 0.04892 0.26335 0.73566 2.025 0.0482
RELACI 0.14225 0.04105 0.39548 0.95563 3.466 0.0011
IGMRE (-0.33189) 0.13698 (-0.31922) 0.71695 (-2.423) 0.0191

(Constante) 894.979 138.411 6.466 0.0000

VARIÁVEIS FORA DA EQUAÇÃO
Variável Beta In Parcial Tolerância T Significância de T
IGMOITP 0.13233 0.12744 0.57711 0.57711 0.899 0.3728

IGMITI (-0.27820) (-0.27300) 0.59920 0.59920 (-1.986) 0.0526
RINOVA 0.03938 0.04770 0.91306 0.71271 0.334 0.7396

 

TABELA VIII - Regressão múltipla para RELACI

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO
Variável B EP B Beta Tolerância T Significância de T

IGMITI 0.19742 0.19330 0.56723 0.95897 6.195 0.0000
IGMOITP (-0.22995) 0.08053 (-0.31374) 0.66594 (-2.855) 0.0063
COMUNI 0.21168 0.27274 0.43582 0.83549 4.443 0.0001
IGMRE 0.70958 0.33311 0.24549 0.60540 2.130 0.0382

(Constante) 6.511.260 4.589.520 1.419 0.1623

VARIÁVEIS FORA DA EQUAÇÃO
Variável Beta In Parcial Tolerância T Significância de T
PLANEA (-0.01901) (-0.02399) 0.62700 0.57369 (-0.166) 0.8687
RINOVA 0.05169 0.05169 0.85242 0.60534 0.359 0.7215
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TABELA IX - Regressão múltipla para RINOVA

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO
Variável B EP B Beta Tolerância T Significância de T
IGMOITP (-0.01980) 0.00901 (-0.29148) 1.000 (-2.197) 0.0325

(Constante) 1.751.880 0.27683 6.328 0.0000

VARIÁVEIS FORA DA EQUAÇÃO
Variável Beta In Parcial Tolerância T Significância de T

IGMRE (-0.07723) (-0.06602) 0.66876 0.66876 (-0.473) 0.6386
IGMITI 0.18295 0.19038 00.99095 0.99095 1.385 0.1721

RELACI 0.22031 0.22091 0.91996 0.91996 1.618 0.1119
PLANEA 0.16800 0.15533 0.78221 0.78221 1.123 0.2667
COMUNI 0.20450 0.20577 0.92650 0.92650 1.502 0.1394

 

TABELA X - Regressão múltipla para TRAB (5º ano)

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO
Variável B EP B Beta Tolerância T Significância de T
PLANEA 0.57988 0.41761 0.56486 0.48603 6.178 0.0000
IGMOITP 0.78968 0.26621 0.25762 0.53874 2.966 0.0057
COMUNI 0.24573 0.99087 0.26209 0.63473 3.276 0.0025
IGMRE (-0.10255) 0.52041 (-0.13984) 0.93268 (-2.119) 0.0420

(Constante) (-5.95818) 1.791.670 (-5.185) 0.0000

VARIÁVEIS FORA DA EQUAÇÃO
Variável Beta In Parcial Tolerância T Significância de T

IGMITI 0.01884 0.02842 0.29608 0.22566 0.158 0.8752
RELACI 0.09822 0.15142 0.30902 0.30730 0.853 0.4003
RINOVA (-0.05744) (-0.14617) 0.84213 0.47494 (-0.823) 0.4170

 

TABELA XII - Regressão múltipla para NNOTA1

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO
Variável B EP B Beta Tolerância T Significância de T

TRAB 0.15982 0.02059 0.47412 0.55678 7.761 0.0000
IGMOITP 0.33629 0.40069 0.29442 0.56777 8.393 0.0000
COMUNI 0.16030 0.03969 0.23984 0.49813 4.039 0.0001
RELACI (-0.54915) 0.27228 (-0.07483) 0.60709 (-2.017) 0.0446

(Constante) (-2.13089) 0.74987 (-2.842) 0.0047

VARIÁVEIS FORA DA EQUAÇÃO
Variável Beta In Parcial Tolerância T Significância de T

IGMRE (-0.05159) (-0.05402) 0.55296 0.24473 (-1.163) 0.2455
PLANEA 0.01590 0.01534 0.42931 0.25772 0.386 0.6999
RINOVA (-0.04744) (-0.04491) 0.53634 0.52038 (-1.130) 0.2589
IGMITI 0.05391 0.06795 0.95062 0.89552 1.712 0.0873

 

TABELA XIII - Regressão múltipla para IGO

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO
Variável B EP B Beta Tolerância T Significância de T

RELACI 0.24012 0.10243 0.53094 0.56897 25.418 0.0000
PLANEA 0.24698 0.11812 0.18530 0.59887 9.274 0.0131

TRAB 0.28351 0.10109 0.18449 0.48121 2.780 0.0039
COMUNI 0.08576 0.01671 0.14257 0.48673 2.132 0.0410

(Constante) 0.23446 0.14557 0.211 0.8344

VARIÁVEIS FORA DA EQUAÇÃO
Variável Beta In Parcial Tolerância T Significância de T
IGMOITP 0.07720 0.13024 0.29856 0.25995 0.770 0.4472
IGMRE (-0.21891) (-0.40011) 0.30215 0.28566 (-2.391) 0.0288

RINOVA (-0.08744) (-0.23495) 0.50112 0.41256 (-1.691) 0.1018
IGMITI 0.09324 0.21310 0.25662 0.23385 1.195 0.2414
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Grelha de Sinais referente a comunicações verbais
COMUNICAÇÃO

DESCRIÇÃO PESO CARACTERÍSTICA
SINAL SINAL SINAL (Comunicação ascendente)

1-Exposição/explicação programática parcialmente certa sem acrescento (a)* 1 Solicitada
2-Exposição/explicação programática parcialmente certa com acrescento (b) 2 Solicitada
3-Exposição/explicação programática certa sem acrescento (c)* 3 Solicitada
4-Exposição/explicação programática certa com acrescento (d)* 4 Solicitada
5-Exposição/explicação programática errada (e)* 0 Solicitada

6-Resposta programática parcialmente certa sem acrescento (f)* 1 Solicitada
7-Resposta programática parcialmente certa com acrescento (g)* 2 Solicitada
8-Resposta programática certa sem acrescento (h) 3 Solicitada
9-Resposta programática certa com acrescento (i)* 4 Solicitada
10-Resposta programática errada (j)* 0 Solicitada

11-Pergunta programática certa sem acrescento (k) 1 Solicitada/Espontânea
12-Pergunta programática certa com acrescento (l)* 2 Solicitada/Espontânea
13-Pergunta programática sem sentido, descontextualizada e/ou ilógica (m)* 0 Solicitada/Espontânea

14-Exposição/explicação não programática * X Solicitada
15-Pergunta não programática * X Solicitada/Espontânea
16-Resposta não programática * X Solicitada
17-Ordem X XXX
18-Admoestação X XXX
19-Reforço de comunicação não programático * X Solicitada/Espontânea

20-Reforço de comunicação programática sem acrescento (n) 1 Solicitada/Espontânea
21-Reforço de comunicação programática com acrescento (o)* 2 Solicitada/Espontânea

22-Corte de comunicação não programática X Solicitada/Espontânea

23-Corte de comunicação programática sem acrescento (p)* -1 Solicitada/Espontânea
24-Corte de comunicação programática com acrescento (q)* -2 Solicitada/Espontânea

25-Comunicação parasita X XXX
26-Ruído, confusão verbal ou sobreposição de comunicação X XXX
27-Silêncio X XXX
28-Tentativa de comunicação (r) -1 XXX

29-Exposição/explicação ou resposta programática parcialmente certa sem acrescento (s)* 1 Espontânea
30-Exposição/explicação ou resposta programática parcialmente certa com acrescento (t)* 2 Espontânea
31-Exposição/explicação ou resposta programática certa sem acrescento (u) 3 Espontânea
32-Exposição/explicação ou resposta programática certa com acrescento (v)* 4 Espontânea
33-Exposição/explicação ou resposta programática errada (w)* 0 Espontânea

34-Exposição/explicação ou resposta não programática * X Espontânea
35-Comunicação autorizada unilateral, não identificada X XXX
36-Comunicação autorizada bilateral (diálogo), não identificada X XXX
37-Comunicação clandestina unilateral X XXX
38-Comunicação clandestina bilateral (diálogo) X XXX

* Sinais por nós criados ou transformados com base no original de Albano Estrela (1995).
X ou XXX - Indica que, para o sinal respectivo, não teve pertinência atribuir um peso, ou uma característica específicos.
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[Resumo] A Iniciativa Novas Oportunida-
des é um programa educativo que procura 
qualificar mais e melhor os adultos e os 
jovens do nosso País. A sua natureza 
política e as mudanças conceptuais que 
esta representa tornam tão rica quanto 
complexa a sua implementação. Este 
estudo de avaliação revela que a Iniciativa 
não é ainda plenamente entendida nem 
valorizada no sector educativo. A sua 
aceitação e assimilação pelos diferentes 
actores são, em muito, condicionadas pela 
sua natureza política e pelos objectivos 
quantificados que lhe estão associados. 
Existem dúvidas quanto à sua credibilida-
de e utilidade, apesar de lhe serem reco-
nhecidos benefícios a vários níveis.

1. Problemática

Ao longo das últimas décadas, a 
educação foi reconhecida como factor 
essencial para o estabelecimento de 
uma sociedade justa e competitiva. 
Foram várias as reformas implemen-
tadas ao longo dos tempos, no sentido 
de tornar a escola mais eficaz e eficiente. 
Em 1986, a escolaridade obrigatória foi 
alargada até ao nono ano (Benavente, 
2001). Em 1989, as escolas profis-
sionais passaram a constituir uma 
nova alternativa de formação para os 
jovens que terminavam a escolaridade 
básica, para além dos cursos gerais e 
tecnológicos das escolas secundárias, 
dos cursos artísticos especializados e 
dos cursos de aprendizagem (Azevedo, 
2003). Em 1996, surgiu um conjunto de 
medidas contra a exclusão, entre as quais 
os currículos alternativos e os territórios 
educativos de intervenção prioritária 
(TEIP). Foi também nessa década que 
se implementou um novo quadro de 
administração, gestão e autonomia das 
escolas, bem como a noção de gestão 
flexível do currículo (Benavente, 2001). 
É também nesse ano que se introduziu 
o conceito de competência no sistema 
escolar português, constituindo um 
critério para a estruturação do currículo 
nacional numa perspectiva de formação 
ao longo da vida (Pacheco, 2006).

No entanto, actualmente, o insucesso 
e o abandono escolar continuam a 
fazer parte da realidade do sistema 
educativo português. A taxa de retenção 

e abandono foi, no ano lectivo de 
2007/2008 de 3,6% no primeiro ciclo 
do ensino básico, de 7,8 % no segundo 
ciclo do ensino básico, de 13, 7% no 
terceiro ciclo do ensino básico e de 
20,6% no ensino secundário (GEPE, 
2010). A média de anos de escolari-
zação da população portuguesa é de 
8,2%, o que contrasta com uma média 
de 12 nos países da OCDE (OECD, 
2005). Apenas 68,5% dos alunos estão 
dentro do escalão etário previsto para 
a frequência do 12º ano ou equivalente 
(GEPE,2010).

Estes números também se reflectem 
nos níveis de qualificação da população 
activa portuguesa. Cerca de 3.500.000 
dos activos actuais têm um nível 
de escolaridade inferior ao ensino 
secundário, dos quais 2.600.000 têm 
um nível de escolaridade inferior ao 
9º ano. Cerca de 485.000 jovens entre 
os 18 e os 24 anos, ou seja 45%, estão 
hoje a trabalhar sem terem concluído 
12 anos de escolaridade, 266.000 
dos quais não chegaram a concluir o 
9º ano (Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social & Ministério da 
Educação, 2008).

É neste contexto que surge a Iniciativa 
Novas Oportunidades, uma política 
pública que visa melhorar a qualifi-
cação dos cidadãos portugueses. Para 
que os objectivos desta iniciativa se 
concretizem verdadeiramente, várias 
são as condicionantes e múltiplos os 
elementos em interacção. A mudança 

AVALIAÇÃO DA INICIATIVA 
NOVAS OPORTUNIDADES 

NUMA ESCOLA 
SECUNDÁRIA COM 3º 

CICLO DO DISTRITO DE 
LISBOA
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é um processo gradual que se baseia 
em expectativas e realidades dos vários 
stakeholders, numa rede de regulações, 
conflitos e consensos (Pacheco, 2006). 
De facto, a inovação não pode ser 
vista simplesmente como sinónimo de 
produção legislativa.

Considera-se, como tal, importante 
compreender como está a ser 
experienciada esta Iniciativa pelos 
diferentes stakeholders. Para tal, torna-se 
necessário conceber e desenvolver 
estudos que, a partir da análise do 
que se passa possam, por um lado, 
contribuir para melhorar os processos 
de implementação da Iniciativa Novas 
Oportunidades e, por outro lado, 
permitir que se possa ajuizar acerca do 
real valor e do mérito deste programa 
de educação e formação. Assim, esta 
avaliação teve um cariz formativo, com 
vista ao desenvolvimento e melhoria 
dos processos de implementação da 
Iniciativa Novas Oportunidades na 
escola e, simultaneamente, um cariz 
sumativo, com o intuito de formular 
um juízo acerca do valor e do mérito 
deste programa de educação e formação.

Sendo o principal objectivo deste estudo 
de avaliação compreender de que forma 
a Iniciativa Novas Oportunidades foi 
posta em prática e desenvolvida numa 
escola secundária com 3º ciclo do 
Distrito de Lisboa, estabeleceram-se as 
seguintes questões de avaliação:

• Como é que a Iniciativa Novas 
Oportunidades é perspectivada 
pelos diferentes stakeholders?

• Como tem sido posta em prática 
a Iniciativa Novas Oportunidades 
numa Escola Secundária com 3º 
ciclo do Distrito de Lisboa?

• De que forma é que o desen-
volvimento da Iniciativa Novas 
Oportunidades numa Escola 
Secundária com 3º ciclo contribuiu 
para gerar novas formas de organi-
zação da educação e da formação 
e novas dinâmicas pedagógicas por 
parte dos diferentes intervenientes?

• Como é que, tendo em conta as 
perspectivas e significados dos 
diferentes stakeholders e a análise 
dos processos utilizados nos mais 
variados níveis de intervenção, se 
poderá avaliar a concretização da 
Iniciativa Novas Oportunidades?

2. Enquadramento conceptual do 
estudo

2.1 Para um enquadramento da disci-
plina de avaliação

A avaliação deve ser entendida, a 
meu ver, como essencial à procura de 
melhoria da educação e formação e 
inerente ao próprio processo educativo.

O campo da avaliação tem vindo a 
construir-se integrando desenvolvi-
mentos oriundos da praxis avaliativa 
e das discussões teóricas acerca da sua 
natureza, da sua transdisciplinaridade, 
da sua relação com o conceito de inves-
tigação, com as ciências sociais e com a 
esfera política.

Podemos, de facto, considerar que, 
acompanhando a evolução e discussão 
em torno dos grandes paradigmas, 
encontramos abordagens mais próximas 
de uma racionalidade técnica, em que 
os avaliadores procuram ser neutros 
sem participação dos stakeholders, 
apoiando-se mais em metodologias 
quantitativas, e outras mais próximas 
de racionalidades interpretativas e 
críticas que defendem a interacção entre 
avaliador e stakeholders e recorrem a 
metodologias de índole qualitativas 
(Fernandes, 2007).

Vários autores estabeleceram catego-
rias nas quais procuraram “arrumar” os 
diferentes modelos e abordagens que os 
teóricos da avaliação têm vindo a desen-
volver (Madaus e Stufflebeam, 2000; 
Worthen, 1987; Fitzpatrick, Sanders e 
Worthen, 2004; Popham, 1988; Alkin, 
2004; Stufflebeam, 2000a).

Fernandes (2010) propõe ainda uma 
forma de articular as diferentes 
perspectivas teóricas da avaliação, 
organizando-as em duas grandes 
perspectivas: a perspectiva orientada 
pela teoria e a perspectiva orientada 
pela experiência. No primeiro caso, 
trata-se de uma perspectiva que procura 
usar teorias que apoiem a avaliação de 
um dado objecto. Engloba a teoria da 
avaliação, a teoria das ciências sociais 
e a teoria do programa, salientando a 
importância do conhecimento teórico 
para o processo de desenho e imple-
mentação da avaliação. Quanto à 
perspectiva orientada pela experiência, 
procura-se compreender os significados 
que os vários stakeholders atribuem ao 
que os rodeia, sendo estes vistos como 
uma construção fruto da interacção 
social. O objecto e o próprio processo 

de avaliação deixam de ser vistos a 
partir de uma teoria prescritiva ou 
de significados pré-determinados, para 
serem analisados a partir daqueles que 
os experienciam e da sua praxis.

A avaliação de programas afigura-se 
como uma das seis importantes áreas de 
aplicação referidas por Scriven (1994). 
Para além da complexidade acima 
referenciada inerente ao próprio conceito 
de avaliação, acrescem elementos da 
própria natureza do programa. Implica 
ter em conta uma estrutura, elementos 
humanos com diversas funções e 
relações complexas entre eles, conceitos, 
crenças e premissas e também um 
carácter processual inerente a qualquer 
programa.

2.2 Algumas notas acerca da 
educação e formação de adultos

Falar da Iniciativa Novas Oportunidades 
significa falar, também, de educação e 
formação de adultos, pois este é um dos 
eixos definidores da própria iniciativa.

O campo da educação e formação de 
adultos tem sido marcado, tradicional-
mente, por uma linha de actuação ligada 
ao meio escolar, a da educação, e outra 
relacionada com o mundo do trabalho, 
a da formação. Depois de numa primeira 
fase em que a educação de adultos se 
materializou numa extensão da oferta 
dirigida às crianças, de uma segunda 
fase marcada pela procura da especifi-
cidade do adulto, verifica-se uma 
procura de superação dessa dicotomia, 
construindo “corpos teóricos unificados 
que possam ser válidos para a diversi-
dade de processos educativos, vividos 
numa diversidade de contextos, por 
uma grande diversidade de públicos”. 
(Canário, 2000, p.24)

Tal como afirma Silvestre (2003), 
actualmente, reconhece-se que o 
conceito de formação/educação que 
a sociedade portuguesa deve adoptar 
tem que ser alargado, aprofundado, 
mais abrangente e aberto. Alargado 
e aprofundado, antes de mais, na 
vertente dos valores sociais, morais, 
cívicos, éticos e culturais (comuni-
tários), bem como nas vertentes 
mais técnicas, tecnológicas, digitais 
e científicas que acompanhem a 
real evolução da sociedade em 
que vivemos, tendo em atenção 
uma perspectiva de educação/
formação permanente e comunitária. 



151

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

Abrangente e aberto, quer a novos 
públicos-alvo, quer a novos contextos/
espaços/tempos e instituições de 
formação e de educação. (p.74)

Com a introdução do conceito de 
educação permanente e de aprendi-
zagem ao longo da vida, a educação 
na idade adulta passa a ser entendida 
apenas como uma das etapas naturais 
de aprendizagem da vida de cada 
indivíduo. Temos de remontar aos anos 
60 para encontrar a génese deste novo 
paradigma, introduzido pelos conceitos 
de educação permanente do Conselho 
da Europa, de aprender a ser da 
UNESCO e de educação recorrente da 
OCDE. A educação de adultos é então 
conceptualizada como

O conjunto de momentos de formação 
de carácter formal e informal 
presentes no trabalho e na vida 
quotidiana, e o objectivo deste campo 
educativo vai além dos sistemas de 
ensino e de formação profissional 
tradicionais para se projectar na 
própria realização individual dos 
sujeitos. (Quintans, 2008, p.20)

Assim, mais do que uma definição, 
propõem-se princípios orientadores 
para a educação de adultos: a valori-
zação da experiência; a articulação 
entre o formando e a instituição onde 
este exerce a sua actividade profissional; 
a formação como trabalho colectivo 
em torno da resolução de problemas, 
num caminho constante de reflexão 
à intervenção; a formação como um 
processo essencialmente estratégico; e 
a crença na capacidade dos indivíduos 
para ultrapassar as situações (António 
Nóvoa, citado por Canário, 2000).

2.3 Algumas notas acerca da 
educação de natureza qualificante

A educação de natureza qualificante 
é um dos eixos de desenvolvimento 
da Iniciativa Novas Oportunidades. A 
relação entre a educação e o mundo 
laboral sofreu várias alterações ao longo 
do tempo. De facto, a forma como se 
encarou e encara esta relação depende 
substancialmente tanto das necessidades 
económicas como das ideologias sociais 
e políticas que se possam partilhar.

A educação de natureza qualificante 
pode ser entendida como a formação 
de mão-de-obra qualificada, tal como o 

preconiza a Teoria do Capital Humano, 
ou numa perspectiva de desenvolvi-
mento pessoal dos indivíduos, como 
defende a Teoria Não-Credencialista. 
Para além destas duas perspectivas, 
actualmente, e muito devido às trans-
formações ocorridas no mercado de 
trabalho, nomeadamente a nível das 
tecnologias de informação e comuni-
cação e das técnicas organizacionais, 
discute-se o conceito de educação para 
a carreira, uma perspectiva mais abran-
gente, que engloba as várias experiên-
cias que preparam o indivíduo para o 
mundo do trabalho (Lopes, 2005). Tal 
como defende Lopes (2005):

As habilidades técnicas, o conhecimento 
teórico, as capacidades pessoais e 
atitudes não devem ser fragmentadas 
em pequenos elementos isolados de 
aprendizagem integrada, na qual as 
diferentes habilidades e conhecimentos 
sejam apreendidos coerentemente, 
mas devem ser entendidas como um 
processo complexo de qualificações 
inter-relacionadas. Neste sentido, 
para fazer progredir uma informação 
sustentável e uma sociedade e uma 
economia baseadas no conhecimento, a 
ideia de formação profissional enquanto 
motor-contínuo capaz de promover 
o desenvolvimento de capacidades, 
aptidões e atitudes deve ser aliada à de 
educação, a fim de levar os indivíduos 
a compreenderem as condições de 
trabalho e o meio social. (p.72)

2.4 A Iniciativa Novas Oportuni-
dades: uma breve descrição

A Iniciativa Novas Oportunidades é 
uma política pública que se destina 
à qualificação dos portugueses finan-
ciada pelos Ministérios da Educação e 
do Trabalho e da Segurança Social e 
por fundos estruturais, a sua coorde-
nação cabe à Agência Nacional para 
a Qualificação (ANQ). É a partir dos 
Centros Novas Oportunidades (CNOs) 
que se desenvolvem todos os processos 
relacionados com a Iniciativa no caso 
dos indivíduos com idade igual ou 
superior a 18 anos. Esta iniciativa parte 
do pressuposto que a educação contribui 
para o crescimento económico, para a 
coesão social e para o desenvolvimento 
pessoal de cada indivíduo.

No que diz respeito ao eixo dos 
jovens, a iniciativa aposta em ofertas 
de formação de nível secundário 
de natureza qualificante: cursos 

profissionais, cursos do sistema de 
aprendizagem, cursos de educação e 
formação, cursos do ensino artístico 
especializado. Trata-se de cursos de 
dupla certificação, que conferem uma 
certificação profissional e permitem, 
simultaneamente, o prosseguimento de 
estudos.

Relativamente ao eixo adultos, 
a Iniciativa prevê diversas 
modalidades de formação: o Sistema 
de Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competências 
(RVCC), os Cursos de Educação e 
Formação de Adultos de Nível Básico 
e Secundário (EFA), as Formações 
Modulares e as Vias de Conclusão 
de Nível Secundário de Educação. O 
Referencial de Competências-Chave 
para o Nível Básico e o Referencial 
de Competências-Chave para o 
Nível Secundário surgem aqui como 
elementos primordiais de estruturação 
das formações de adultos, preconizando 
uma organização curricular baseada em 
competências e em grandes áreas de 
formação.

Em termos metodológicos, os processos 
de RVCC e os próprios Cursos 
EFA baseiam-se numa abordagem 
autobiográfica, no balanço de 
competências e no Portefólio Reflexivo 
de Aprendizagem. Há uma legitimação 
do saber narrativo, ligado ao indivíduo 
e à sua experiência de vida. O 
conhecimento passa então a ser visto 
como um saber subjectivo e individual, 
que se concretiza de formas diversas, 
dependendo da integração e utilização 
do mesmo pelos sujeitos (Quintans, 
2008).

3. Metodologia

Este estudo define-se como um estudo 
de avaliação, tendo em conta que 
pretende recolher informação especí-
fica relevante sobre uma determinada 
realidade social, neste caso a Iniciativa 
Novas Oportunidades.

A metodologia adoptada foi o estudo 
de caso, por se entender ser esta a 
mais adequada para uma compreensão 
profunda de uma realidade específica 
num tempo e espaço determinados. Por 
outro lado, o estudo de caso permite uma 
investigação centrada na descoberta, 
discernimento e compreensão a partir 
das perspectivas dos seus intervenientes 
(Merriam, 1988).
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Os próprios documentos orientadores da 
escola são algo ambíguos relativamente 
à integração da Iniciativa. O espírito 
inerente ao Projecto Educativo e ao 
Regulamento Interno enquadram-se 
naquilo que podemos reconhecer 
como princípios da Iniciativa Novas 
Oportunidades: a diversificação de 
públicos, a resposta à heterogeneidade 
dos alunos da escola e a abertura da 
escola ao meio envolvente. Todavia, 
não encontramos um claro e explícito 
assumir da educação de adultos e do 
ensino profissional nos documentos 
orientadores da escola.

Elemento importante e inibidor desta 
integração foi, também certamente, o 
facto de a implementação dos cursos 
profissionais não ter sido uma opção 
da escola. Tratou-se de uma imposição 
do Ministério da Educação. Note-se 
que a escola esforçou-se por manter o 
Curso Tecnológico de Desporto e tentou 
evitar que este fosse substituído por 
um curso profissional na mesma área, 
considerando que isto iria desvalorizar a 
formação dos alunos.

4.3 Desenvolvimento da iniciativa na 
escola

A Iniciativa Novas Oportunidades 
traduziu-se, numa primeira fase, na 
abertura do Centro Novas Oportunidades 
e, posteriormente, na implementação de 
cursos profissionais.

Em relação ao Centro Novas 
Oportunidades, este foi implementado 
de forma bastante dinâmica. Desde 
logo, a equipa técnico-pedagógica 
apropriou-se de todos os elementos 
conceptuais subjacentes aos processos 
de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências e 
planeou o trabalho a desenvolver 
sempre em equipa. Existiu e existe 
uma partilha e construção conjunta 
de instrumentos e de processos, o que 
se revelou bastante proveitoso para o 
trabalho a efectuar e até mesmo para 
o sentimento de realização profissional 
dos diferentes elementos da equipa 
técnico-pedagógica. Os processos 
e instrumentos têm sido alvos de 
constantes reformulações, tendo em 
conta os resultados verificados e a 
forma como os adultos têm respondido 
aos desafios colocados.

A equipa técnico-pedagógica e os 
próprios adultos consideraram que a 

stakeholders a ideia de que os Processos 
de RVCC correspondem, sobretudo, a 
uma questão de justiça social e tentam 
corrigir a falta de investimento anterior 
na educação de adultos, compensando 
um ensino marcado historicamente pelo 
elitismo e pelas desigualdades de acesso.

No que diz respeito às modalidades 
de natureza qualificante, os cursos 
profissionais foram encarados 
simplesmente como substitutos dos 
cursos tecnológicos. De facto, não 
foram entendidos na sua verdadeira 
especificidade, o que pode ter 
condicionado a sua implementação. O 
ensino profissional é associado a um 
público marcado pelo insucesso escolar, 
o que conduz a uma desvalorização 
desta modalidade de formação. 
Os professores perspectivaram os 
cursos profissionais como formações 
destinadas principalmente à inserção 
na vida activa, embora reconhecessem 
que estas também permitem o 
prosseguimento de estudos. Os alunos, 
também eles, valorizaram esta dupla 
possibilidade oferecida pelos cursos 
profissionais. Consideraram que esta 
tipologia de cursos é adequada para 
quem quer desenvolver aprendizagem 
e adquirir conhecimento numa 
determinada área, sem ter em vista 
obrigatoriamente o prosseguimento de 
estudos no ensino superior. No entanto, 
também reconheceram que os cursos 
profissionais são, na generalidade dos 
casos, mais acessíveis, associados por 
isso a uma ideia de facilitismo e pouco 
rigor na concessão das respectivas 
certificações.

4.2 Integração na escola

A própria estrutura directiva considerou 
o Centro Novas Oportunidades como 
uma estrutura à parte, até pela autonomia 
de que é dotada e pela especificidade 
do público a que se destina. A presença 
do Coordenador do CNO no Conselho 
Pedagógico pode ser vista como uma 
forma de facilitar uma verdadeira 
integração. Não esquecemos, todavia, 
que esta presença não ocorreu logo 
desde o início da abertura do Centro.

Foi patente no discurso de toda a 
equipa técnico-pedagógica do CNO 
que este não faz parte integrante da 
escola. Assim, podemos afirmar que 
partilharam espaços físicos, mas não 
houve partilha de uma identidade mais 
rica e abrangente.

Tendo em conta a natureza do objecto de 
avaliação e as questões de avaliação já 
referidas, considerou-se quatro objectos 
de avaliação, cada um com determi-
nadas dimensões: a) Perspectivas dos 
stakeholders (funcionamento, utilidade, 
credibilidade, qualidade, intenções e 
relevância da formação), Integração 
na escola (organização, comunicação, 
projecção futura e documentos orien-
tadores), Desenvolvimento da iniciativa 
na escola (organização do processo de 
ensino-aprendizagem, materiais, estra-
tégias e intervenientes) e Resultados 
(académicos, pessoais e sociais).

A recolha de dados foi feita recorrendo 
à análise documental, à observação 
directa e à entrevista semi-directiva. 
Em termos de análise documental, 
foram analisados os documentos 
orientadores da escola, as fichas de 
inscrição dos adultos no CNO, os planos 
de desenvolvimento dos Processos 
de RVCC e respectivos materiais 
pedagógicos. Foram realizadas 
entrevistas à directora da escola, 
ao coordenador das modalidades de 
formação para jovens, à equipa técnico- 
pedagógica do CNO (incluindo 1 
coordenador, 1 técnica de acolhimento, 
diagnóstico e encaminhamento, 5 
profissionais de RVCC, 6 formadores, 3 
adultos certificados para o Nível Básico, 
3 adultos certificados para o Nível 
Secundário), 6 docentes dos cursos 
profissionais, 9 alunos de 12º ano de 
um curso profissional, 3 empresários, 
2 representantes de associações 
empresariais do concelho, o Presidente 
da Câmara. Foram observadas também 
sessões de grupo de Processos de RVCC 
de Nível Básico e Secundário.

4. Apresentação dos resultados

Retomemos agora as quatro dimensões 
acima referenciadas - perspectivas 
dos stakeholders, integração na escola, 
desenvolvimento da iniciativa na 
escola e resultados – para apresentar e 
analisar os dados recolhidos.

4.1 Perspectivas dos stakleholders

Em termos globais, o processo de RVCC 
foi considerado positivo e os diferentes 
membros da equipa técnico-pedagógica 
estão conscientes da sua importância 
para os adultos e para toda a sociedade. 
É comum ao discurso dos vários 
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Considera-se, de um modo geral, que 
o processo de RVCC não corresponde 
a uma significativa aquisição de 
competências por parte dos adultos. 
No entanto, os adultos referem ter 
aprendido e caracterizam-no como um 
processo de descoberta. Os benefícios 
pessoais, estes foram de facto os mais 
referenciados por todos os stakeholders. 
A satisfação pessoal e o sentimento de 
realização foram comuns no discurso 
dos adultos. Aliás, os motivos pessoais 
foram os mais referidos pelos adultos 
aquando da sua inscrição no Centro 
Novas Oportunidades. Em termos 
de aprendizagem ao longo da vida, 
os adultos referiram ter vontade de 
aprender cada vez mais. Isto porque 
o processo de RVCC os motivou, 
levando-os a acreditar novamente nas 
suas capacidades.

Embora estes benefícios pessoais sejam 
de valorizar, não nos podemos esquecer 
que a Iniciativa Novas Oportunidades 
tem também objectivos relacionados 
com a empregabilidade e progressão 
na carreira dos adultos. Parece que 
nesse aspecto, os resultados já não são 
tão satisfatórios, desde logo porque no 
discurso dos diferentes stakeholders 
existe ainda algum descrédito relati-
vamente ao que a certificação obtida 
representa. De facto, os próprios adultos 
não tinham muitas expectativas quanto 
a efeitos profissionais da certificação 
obtida.

No que diz respeito às metas físicas, 
os resultados obtidos pelo Centro 
Novas Oportunidades ficaram aquém 
das metas previstas anualmente. O 
número de inscritos tem sido inferior 
ao previsto. Note-se, porém, que, no 
mesmo concelho, existem mais três 
CNOs, pelo que a população não se 
concentra num só. Quanto às certifi-
cações, os números ficaram bastante 
abaixo das expectativas, sobretudo no 
caso do Nível Secundário.

Relativamente ao eixo da qualificação 
dos jovens e olhando para a situação 
dos alunos após a conclusão do 
curso, facilmente verificamos que a 
percentagem daqueles que ingressaram 
no mercado de trabalho na área do curso 
que frequentaram foi muito reduzida. 
No entanto, é de referenciar que muitos 
foram os jovens que afirmaram ter a 
intenção de prosseguir estudos, não 
tanto no ensino superior, mas sim em 
cursos de especialização tecnológica. 
Ou seja, o facto de frequentarem 
um curso profissional levou-os a 

produtiva. A falta de material condi-
cionou a forma como as aulas decor-
reram, dando ao curso um carácter mais 
teórico.

Algo controverso foi também o próprio 
plano modular do curso, que foi consid-
erado desadequado pelos docentes. 
Consideram demasiado exigente o 
perfil de saída de um curso profis-
sional. Os próprios docentes viram-se 
desafiados no seu conhecimento pelo 
currículo proposto. Exigiu-lhes pesquisa 
e até mesmo a aquisição de novos 
conhecimentos. Tiveram também de 
investir na preparação de materiais, 
pois, nomeadamente na componente 
técnica, não existiam manuais de apoio.

A Formação em Contexto de Trabalho, 
designada vulgarmente por estágio, foi 
um dos aspectos ao qual os alunos 
conferiram mais importância. A 
organização dos estágios e a sua 
realização decorreu de forma positiva. 
No entanto, considerou-se que a sua 
distribuição ao longo do curso poderia 
ter sido feita de forma mais proveitosa.

A relação pedagógica com os formandos 
decorreu sem grandes problemas. Os 
alunos sentiram-se muito apoiados pelos 
professores e sobressaiu no seu discurso 
uma relação pedagógica saudável e 
respeitosa. Os professores referiram 
algumas questões que se situam não em 
termos de relação pedagógica, mas sim 
em termos de dificuldades de aprendi-
zagem e ausência de hábitos de estudo 
por parte dos alunos.

4.4 Resultados

Podemos afirmar que, a nível global, 
os resultados alcançados ficam ainda 
bastante aquém das expectativas e 
metas propostas com a implementação 
da Iniciativa Novas Oportunidades.

Os dados recolhidos remetem-nos para 
uma satisfação global muito positiva 
dos adultos que frequentaram Processos 
de RVCC. Reconhecem aos processos 
de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências benefí-
cios que vão muito além de uma 
simples certificação, tanto em termos 
de aprendizagem ao longo da vida, 
como em termos até de coesão social. 
Os benefícios em termos pessoais são 
múltiplos. Os adultos sentem-se melhor 
consigo próprios e ficam motivados 
para a aprendizagem.

maior dificuldade para implementar os 
processos de RVCC se prendeu com o 
documento central de todo este processo 
- o Referencial de Competências-Chave 
- embora houvesse, segundo eles, uma 
clara distinção entre os processos de 
RVCC de Nível Básico e os de Nível 
Secundário. O problema residiu no 
documento para o Nível Secundário, 
marcado por uma linguagem demasiado 
complexa e hermética. Os diferentes 
stakeholders reconheceram ter tido 
dificuldade em entender o que se 
pretendia com as competências 
enunciadas no Referencial e, 
sobretudo, compreender de que forma 
essas competências se enquadravam 
na sua vivência pessoal, social e/ou 
profissional.

O processo foi definido pelos diferentes 
intervenientes como mais adequado 
ao público-alvo devido à metodologia 
baseada nas histórias de vida. No 
entanto, a equipa técnico-pedagógica 
revelou algumas reticências quanto a 
esta metodologia. Foi por vezes difícil 
estabelecer a ligação entre as narrativas 
dos adultos e as competências a validar.

A gestão do tempo foi outra 
dificuldade referida e visível também 
na diferença entre o número de inscritos 
e o número de indivíduos certificados. 
A monitorização dos progressos dos 
adultos e do seu ritmo de trabalho foi 
algo complexa. É o adulto que dita o 
seu tempo. Todavia, e na procura de 
uma melhoria constante, foi notável a 
tentativa pela parte da equipa técnico- 
pedagógica em estruturar desde cedo 
informação precisa aos adultos sobre 
este cruzamento entre história de 
vida e Referencial de Competências-
Chave, por forma a que eles soubessem 
exactamente o que fazer para obter os 
créditos de que necessitam.

Relativamente aos cursos profissio-
nais, a escola, nomeadamente a equipa 
pedagógica que trabalhou com esta 
tipologia de formação, demonstrou 
empenho em dotar estas formações 
de qualidade. Foram encontrados 
mecanismos para responder aos 
desafios, tanto organizacionais como 
pedagógicos que se apresentaram. O 
aspecto mais complicado foi, na voz 
de todos os participantes, o facto de a 
escola não estar preparada em termos 
de materiais para o desenvolvimento do 
currículo. Tanto os professores como os 
alunos afirmaram que a escola não tinha 
inicialmente todas as condições para que 
o curso se desenvolvesse da forma mais 
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prosseguir estudos, aprofundando o 
seu conhecimento tecnológico numa 
determinada área.

No que diz respeito às dinâmicas da 
escola com o tecido social e económico 
envolvente, a situação é diferente relati-
vamente aos cursos profissionais e ao 
Centro Novas Oportunidades. A escola 
conseguiu estabelecer os contactos e 
protocolos necessários ao desenvolvi-
mento dos estágios. O facto de um 
membro da Associação Comercial e 
Industrial da Região Oeste (ACIRO) 
estar presente no júri das Provas de 
Aptidão Profissional dos formandos 
também é revelador de uma boa relação 
da escola com o exterior.

No que diz ao Centro Novas 
Oportunidades, não existem proto-
colos com empresas da região. Houve 
uma tentativa de parte do CNO, logo 
no início da sua abertura, de envolver 
o tecido social do concelho, incluindo 
empresas e juntas de freguesia. Porém, 
estes não responderam ao convite. Aliás 
os adultos chegaram ao CNO por 
influência de amigos ou por iniciativa 
própria, não se verificando um envolvi-
mento significativo de associações, 
órgãos autárquicos ou tecido empre-
sarial na vida do Centro.

5. Conclusões

Em suma, podemos afirmar que a 
Iniciativa Novas Oportunidades não 
produziu neste contexto a mudança 
estrutural pretendida. Tratou-se, mais 
uma vez, de um processo de imple-
mentação de uma reforma, mas não 
podemos falar num processo de 
inovação, retomando a distinção feita 
por Canário (2005).

No entanto, também é verdade que há 
já indícios de uma abertura, de um 
questionamento, de uma reflexividade 
dos diferentes actores que nos leva a 
crer que cada vez mais caminhamos no 
sentido de uma aprendizagem ao longo 
da vida, da aquisição de competências 
transversais e significativas, em suma, 
de uma cultura de aprendizagem.
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[Resumo] O presente estudo tem como 
objectivo identificar aptidões sociais e 
problemas comportamentais, em crianças 
que frequentam a educação pré-escolar. A 
amostra é composta por 368 indivíduos, 
dos 2 aos 6 anos de idade, que frequentam 
jardins-de- infância portugueses, bra-
sileiros e cabo-verdianos. O instrumen-
to utilizado foi a versão portuguesa de 
Gomes (2009), do PKBS-2 (Merrell, 2002), 
aplicado por Educadores a crianças do 
pré-escolar. Os principais resultados 
mostram existir diferenças estatisticamen-
te significativas entre os países, ao nível 
das aptidões sociais e problemas com-
portamentais. As implicações apontam 
para a adequabilidade do instrumento na 
educação pré-escolar em Portugal, bem 
como, em países membros da CPLP.

1. Introdução

As mudanças sociais, culturais 
e económicas que cadenciam o 
quotidiano de hoje, levam as crianças a 
ver ampliado o lugar da família para 
outros lugares-de-vida como a creche 
ou o jardim-de-infância (Abrantes, 
2006). Desta forma vivencia-se, cada 
vez mais cedo, a transição ecológica 
entre o espaço privado da família e o 
espaço público da instituição educativa. 
Com muitos outros à sua volta. Com 
tempos e espaços colectivos onde se 
partilham lugares, materiais, experiên-
cias, rotinas, regras de convivência, 
trocas simbólicas, afectos e desafectos. 
Lugar do aprender a fazer, a conhecer, 
a conviver, a ser (Delors, 1999). Lugar 
da criança total, em que o seu «eu» 
se constitui o eixo fundamental das 
relações e interacções que estabelece 
com o mundo envolvente. Lugar que 
cuida, atenta e investe, também, no 
desenvolvimento psicossocial de cada 
criança.

O desenvolvimento psicossocial 
na infância desempenha um papel 
importante na construção do seu 
auto-conceito e na ideia que faz de 
si próprio, bem como da auto-estima 
ou seja, o julgamento que cada pessoa 
faz do seu próprio valor (Harter, 2003). 
A sua capacidade de abstracção está 
ainda em construção, ela estrutura o 
seu self a partir do que conhece, do que 

lhe é próximo e real e só mais tarde 
desenvolve os sistemas representacionais 
(Papalia, et al., 2001). Segundo Bos, 
et al. (2006), o desenvolvimento da 
auto-estima em crianças e adolescentes 
é um processo complexo e, segundo 
as teorias do desenvolvimento estas 
estruturas na criança encontram-se 
ainda num estádio embrionário, num 
processo de desenvolvimento contínuo. 
Vários estudos mostram que uma baixa 
auto-estima pode conduzir a quadros 
de psicopatologia infantil, como a 
ansiedade (Beck, et al., 2001; Muris, 
et al., 2003), a depressão (Mann et al., 
2004) e os problemas externalizantes 
(Donnellan, et al., 2005), embora nem 
sempre consensual entre os vários 
autores. Para Jardim e Pereira (2006), 
a promoção do autoconceito e da auto- 
-estima são fulcrais para o bem-estar e 
equilíbrio da saúde mental da criança. 
Contudo, estes constructos psicológicos 
do comportamento social e afectivo, 
da criança em idade pré-escolar, 
desenvolvem-se na relação entre pares, 
com pais e Educadores disponíveis para 
dar às crianças feedbacks específicos, 
focalizados e construtivos e têm um 
papel de relevo no funcionamento 
saudável da criança (Dias, 2009; 
Pereira, 2006). Constroem-se a partir 
das experiências que a criança realiza 
nos vários contextos de vida, bem 
como das interpretações que os 
indivíduos fazem dessas experiências 
e dos reforços e avaliações que os 
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outros que são significativos para a 
criança (Faria, 2005), fazem dos seus 
comportamentos e atitudes.

A identidade de género é também 
um aspecto a ter em conta no 
desenvolvimento do auto- conceito da 
criança. Segundo alguns estudos, os 
meninos tendem a ser mais agressivos 
do que as meninas (Merrell, et al., 
2006; Turner e Gervai, 1995), embora a 
agressão instrumental seja considerado 
um comportamento ajustado nesta 
faixa etária, ao contrário da agressão 
hostil. Também Papalia, et al., (2001), 
baseando-se nos estudos de Maccoby 
(1980) e Turner (1995) refere que as 
meninas revelam maior empatia, são 
mais assertivas e cooperantes, mas ao 
nível de comportamentos altruístas não 
evidenciam diferenças de género e o 
mesmo acontece no jogo simbólico. No 
estudo que apresentamos procurou-se 
identificar e avaliar as aptidões sociais 
ao nível da cooperação, interacção e 
autonomia e comportamentais ao nível 
dos problemas de atenção, agressividade, 
impulsividade, evitamento social e 
ansiedade, partindo das variáveis género 
e país. Esta última variável permitiu-nos 
compreender e analisar a influência dos 
contextos educativos, atendendo à sua 
diversidade.

2. Método

2.1 Participantes

Neste estudo participaram 368 crianças 
dos 2 aos 6 anos de idade. Relativamente 
ao género a amostra é constituída por 
45,7% de crianças do sexo masculino e 
54,3% do sexo feminino, em que 44,6% 
frequentam jardins-de-infância portu-
gueses, 37,0% brasileiros e 18,5% cabo-
-verdianos, dos quais 44,6% pertencem 
à rede de estabelecimentos do ensino 
privado, 43,2%, à rede pública e 12,2% 
à rede de Instituições Particulares 
de Solidariedade Social - IPSS, em 
média há 22 meses. Os Educadores 
que participaram no preenchimento 
do questionário a maioria são do sexo 
feminino 99,5% e apenas 0,5% são do 
sexo masculino e têm em média, 30 
anos de idade variando a mesma entre 
21 e 54 anos de idade e desenvolvem a 
actividade docente em média, há 6 anos, 
variando o tempo de serviço entre 1 a 
33 anos.

2.2 Instrumentos de avaliação

O instrumento de avaliação utilizado 
foi o Preschool and Kindergarten 
Behavior Scale – PKBS-2, 2ª Edição 
(Merrell, 2002). É constituído por 76 itens 
que abordam questões comportamentais 
e emocionais em crianças dos 3 aos 6 
anos. Foi traduzido e adaptado para a 
língua portuguesa por Gomes e Pereira 
(2009). Este instrumento é composto 
por uma «Escala de Aptidões Sociais» 
(EAS), com 34 itens, que procuram 
avaliar os comportamentos sociais e 
emocionais das crianças que frequentam 
o jardim-de-infância e pela «Escala 
de Problemas de Comportamento» 
(EPC), com 42 itens, que avaliam os 
comportamentos problemáticos ao 
nível social e emocional. As respostas 
foram dadas tendo em consideração 
uma escala tipo Likert com 4 níveis de 
resposta variando entre 0 (nunca) e 3 
(muitas vezes).

Do estudo psicométrico do instrumento 
obtivemos valores globais de Alfa de 
Cronbach de .94 na escala EAS e .97 na 
escala EPC. Para cada um dos factores 
da EAS o Alfa de Cronbach foi de .88, 
para A1 «Cooperação Social» com 12 
itens, .86 para A2 «Interacção Social» 
com 11 itens e .85 para A3 «Autonomia 
Social» com 11 itens. Na EPC os 
factores estão distribuídos por problemas 
de comportamento externalizantes 
(PC’E) e problemas de comportamento 
internalizantes (PC’I). Para os primeiros 
(PC’E) o Alfa de Cronbach foi de 
.92 para o factor B1 «Auto-centrado/
Explosivo» com 11 itens, .91 para B2 
«Problemas de Atenção/Actividade 
Excessiva» com 8 itens e .92 para B3 
«Anti-social/Agressividade» com 8 
itens. Os problemas de comportamento 
internalizantes, o Alfa de Cronbach foi 
de . 85 para o factor B4 «Evitamento 
Social» com 7 itens e de .81 para B5 
«Ansiedade/Problemas Somáticos» 
com 8 itens, apresentando assim, ambas 
as escalas, uma elevada consistência 
interna. O teste de esferidade de 
Bartlett, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), 
obteve um valor de 0,932 na escala 
EAS e de 0,969 na escala EPC’E; 0,908 
na sub-escala EPC’I e os níveis de 
significância (p=.000), foram inferiores 
a .05, valores estes, indicativos de uma 
muito boa análise de componentes 
principais.

2.3 Procedimentos

A recolha da amostra decorreu durante o 
segundo trimestre de 2009, em Portugal 
e no Brasil e durante o mês de Dezembro 
de 2009, em Cabo Verde, através de 
questionários de auto- preenchimento 
anónimos e confidenciais. Em Portugal 
o instrumento foi aplicado em jardins-
-de-infância do distrito de Aveiro, em 
Cabo Verde o mesmo instrumento foi 
aplicado nos diferentes concelhos do 
arquipélago e no Brasil numa insti-
tuição com apoio de uma ONG, que 
procura intervir ao nível da educação, 
junto de famílias carenciadas, locali-
zado em Botucatu, Estado de São 
Paulo. Para o efeito constituiu-se um 
grupo de educadores e ou monitores 
de acordo com a realidade de cada 
país, mas que desenvolvem actividade 
docente em jardins-de-infância e que 
aplicaram o questionário PKBS-2, na 
versão portuguesa de Gomes e Pereira 
(2009), a crianças da sua sala avaliando 
cada uma delas em cada um dos itens, 
apoiadas em observações referentes aos 
últimos 3 meses.

As questões éticas foram respeitadas, 
a participação foi voluntária e cada 
questionário era acompanhado de carta 
explicativa dos objectivos, das condições 
da pesquisa, sendo assegurada a confi-
dencialidade e anonimato dos dados. 
Utilizamos para a análise dos dados o 
programa estatístico SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences), versão 
17.0, para MS Windows.

3. Resultados

Os resultados referentes à caracteri-
zação do estudo mostram que as idades 
das crianças variam entre os 24 e os 
82 meses (M= 56,95; DP=11,44), em 
que 11% destas crianças têm idades 
compreendidas entre os 36 e 40 meses, 
24% têm entre 41 e 50 meses, 32% 
têm entre 51 e 60 meses, 8% têm entre 
61 e 70 meses e 25% têm entre 71 e 82 
meses. Outra das variáveis em análise 
foi o tempo de frequência no jardim-de-
infância, variando entre 1 e 60 meses 
(M= 21,65; DP= 13,63).

O Educador de Infância que aplicou o 
instrumento tem em média 30 anos de 
idade (M= 30,02; DP= 8,52), em que 
51,8% encontram-se na faixa etária dos 
21 aos 30 anos; 41,2% entre os 31 e 
os 41 anos e 7,0% entre os 42 e os 54 
anos. Exercem a profissão em média 
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há 6 anos (M= 6,35; DP= 6,66), em 
que 64,1% têm 1 a 8 anos de tempo 
de serviço, 26,6% têm entre 9 a 18 
anos e 9,3% têm entre 19 a 33 anos. 
O registo das observações a respeito 
do comportamento de cada criança 
foi produzido no espaço educativo/
sala (44,8%) e no jardim-de-infância 
(55,2%), reportando-se aos últimos 3 
meses.

A análise descritiva da escala AS 
mostra que os valores dos itens com 
ponderação mais elevada por ordem 
decrescente são: a criança muitas 
vezes «É aceite pelas outras crianças 
(M=2,66; DP=0,54); «É convidada 
para brincar pelas outras crianças» 
(M=2,56; DP=0,60) e «Brinca com 
várias crianças» (M=2,56; DP=0,62). 
Os itens com ponderação mais baixa 
por ordem crescente são: a criança às 
vezes «Revela aptidões ou capacidades 
que são admiradas pelos colegas» 
(M=1,92; DP=0,90); «Conforta outras 
crianças que estejam aborrecidas» 
(M=2,06; DP=0,81). A análise descri-
tiva da escala PC indica que os valores 
dos itens com ponderação mais elevada 
por ordem decrescente são: a criança 
às vezes «Procura estar do seu próprio 
jeito» (M=1,91; DP=0,92); «Agarra-se 
aos pais ou ao educador» (M=1,59; 
DP=1,00); «É muito sensível às críticas 
ou repreensões» (M=1,55; DP=0,97). 
Os itens com ponderação mais baixa 
por ordem crescente são: a criança 
nunca «Chama nomes (palavrões) às 
pessoas» (M=0,47; DP=0,77); «Resiste 
na hora de ir para o jardim-de-infância» 
(M=0,54; DP=0,77).

Também foram realizadas matrizes 
de correlação através do coeficiente 
de correlação de Pearson (p) entre os 
factores (EAS e EPC), os países e 
a variável género, variáveis do tipo 
quantitativo, para analisar a validade 
da convergência. A Tabela 1 mostra 
os valores das associações obtidas e 
verifica-se que existe uma associação 
negativa fraca mas significativa entre a 
cooperação, a interacção e a autonomia 
social da criança e os países em 
estudo. Ocorre também uma associação 
positiva fraca mas significativa, entre 
os comportamentos de Auto- centrado/
explosivo, Problemas de atenção/activi-
dade excessiva, Anti-social/agressivi-
dade, Evitamento social e Ansiedade/
problemas Somáticos da criança e os 
países. Entre a EAS e a variável género 
existe uma associação positiva fraca, 
mas significativa e entre a EPC’E e a 
variável género uma associação negativa 
fraca, mas significativa.

Temos uma associação positiva forte 
e significativa entre os problemas de 
comportamento do tipo Atenção/activi-
dade Excessiva, Anti-social/agressivi-
dade, Evitamento social, Ansiedade/
problemas Somáticos e os comporta-
mentos Auto-centrado/explosivo.

Pela ANOVA verificamos existir 
diferenças estatisticamente 
significativas entre os países e os 
factores de cada uma das escalas 
EAS e EPC. Encontramos diferenças 
estatisticamente significativas na 
Cooperação Social (F=46,06; p=.000), 
na Interacção Social (F=26,48; p=.000) 

e na Autonomia Social (F=12,72; 
p=.000) e os dados indicam que foram 
as crianças portuguesas que obtiveram 
valores médios mais elevados (Tabela 
2), seguido das crianças de Cabo Verde 
e do Brasil.

Encontramos também diferenças estatis-
ticamente significativas na EPC’E, 
nos factores Auto- centrado/Explosivo 
(F=44,69; p=.000), nos Problemas de 
Atenção/actividade excessiva (F=35,45; 
p=.000) e no Anti-social/agressividade 
(F=23,18; p=.000) e foram as crianças 
brasileiras que obtiveram valores 
médios mais elevados (Tabela 2), 
seguido das crianças cabo- verdianas e 
das  portuguesas. Na EPC’I Evitamento  
Social (F=57,68;  p=.000), Ansiedade/
problemas Somáticos (F=74,35; 
p=.000) e foram as crianças brasileiras 
que obtiveram valores médios mais 
elevados (Tabela 2), seguido das 
crianças cabo-verdianas e das portu-
guesas respectivamente.

Ao compararmos a variável género com 
os factores obtemos com o teste T-student 
(Tabela 3) diferenças estatisticamente 
significativas nas aptidões sociais, ao 
nível da Cooperação Social (t=- 4,27; 
gl=353; p=.000) e da Interacção Social 
(t=-3,68; gl=358; p=.000) e são as 
meninas que apresentam valores médios 
mais elevados.

Também ao nível dos problemas 
comportamentais externalizantes 
obtemos diferenças estatisticamente 
significativas, nos factores: 
Auto-centrado/Explosivo (t=2,96; 

Tabela 1 - Valores de correlações entre as EAS, EPC, país e género

EAS EPC

externaliz antes Internalizantes

Variáveis

Factor A1 Factor A2 Factor A3 Factor B1 Factor B2 Factor B3 Factor B4

Factor B5
Ansiedade/ 
Problemas 
Somáticos

Cooperação
Social

Interação
Social

Autonomia
Social

Auto-centrado/
explosivo

Problemas de 
atenção/Activi dade 

Excessiva

Anti-social/ Agres-
sividade

Evitamento
Social

r p r p r p r p r p r p r p r p

A1 - Cooperação Social - -

A2 - Interação Social .756** .000 - -

A3 - Autonomia Social .610** .000 .715** .000 - -

B1 - Auto-centrado/explosivo -.621** .000 -.464** .000 -.269** .000 - -

B2 - Prob. atenção/Act. Excessiva -.664** .000 -.494** .000 -.238** .000 .865** .000 - -

B3 - Anti-social/Agressividade -.628** .000 -.470** .000 -.212** .000 .852** .000 .873** .000 - -

B4 - Evitamento Social -.511** .000 -.547** .000 -.549** .000 .644** .000 .562** .000 .542** .000 - -

B5 - Ansiedade/Prob. Somáticos -.490** .000 -.416** .000 -.320** .000 .790** .000 .655** .000 .628** .000 .692** .000 - -

País -.364** .000 -.313** .000 -.212** .000 .363** .000 .316** .000 .274** .000 .352** .000 .423** .000

Género .222** .000 .191** .000 .106* .045 -.156** .003 - 252** .000 -.229** .000 - - - -

* Correlação significativa ao nível 0.05 (2-tailed)
** Correlação significativa ao nível 0.01 (2-tailed)
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(t=4,46; gl=359; p=.000) e são os 
meninos que apresentam valores 
médios mais elevados.

gl=351; p=.003), Problemas de Atenção/
Actividade Excessiva (t=4,93; gl=358; 
p=.000) e Anti- social/Agressividade 

Tabela 3 – Valores do T-student entre os factores e o género

Factores Género N M DP t gf p

EAS

A1 m as culino 161 26,4099 5,72000 -4,27 353 ,000

fem inino 194 29,0309 5,78358

A2 m as culino 163 24,0920 5,23734 -3,68 358 ,000

fem inino 197 26,1827 5,47416

A3 m as culino 160 26,5063 5,12608 -2,01 354 ,045

fem inino 196 27,5306 4,47719

EPC’E

B1 m as culino 159 14,2138 7,89196 2,96 351 ,003

fem inino 194 11,6959 7,98154

B2 m as culino 165 11,7879 6,11355 4,93 358 ,000

fem inino 195 8,5487 6,28871

B3 m as culino 165 8,1152 6,02880 4,46 359 ,000

fem inino 196 5,3571 5,70964

EPC’I

B4 m as culino 163 6,8160 4,72352 1,94 354 ,053

fem inino 193 5,8342 4,78969

B5 m as culino 161 9,9006 5,10417 0,77 355 ,442

fem inino 196 9,4847 5,05303

Tabela 2 – Análise descritiva da ANOVA entre os factores e os países

Factores País es N M DP F p

EAS

A1

Portugal 163 30,7117 5,32491 46,06 .000

Bras il
Cabo Verde

136
56

25,0221
26,3393

4,84648
6,00084

A2

Portugal 164 27,3780 5,02299 26,48 .000

Bras il
Cabo Verde

136
60

23,3897
23,5667

4,87803
5,82038

A3

Portugal 163 28,4110 4,30580 12,73 .000

Bras il
Cabo Verde

136
57

25,7941
26,2807

4,87187
5,03826

EPC’E

B1

Portugal 162 8,9506 7,82320

Bras il 136 16,6029 6,47649 44,69 .000

Cabo Verde 55 14,9273 6,88222

B2

Portugal 163 7,2270 6,23342

Bras il 136 12,8235 5,20382 35,45 .000

Cabo Verde 61 11,3115 6,25444

B3

Portugal 164 4,4146 5,90716

Bras il 136 8,7206 5,07965 23,18 .000

Cabo Verde 61 7,8525 6,24189

EPC’I

B4

Portugal 162 3,8086 3,98372

Bras il 136 8,9706 4,52801 57,68 .000

Cabo Verde 58 6,8966 3,71195

B5

Portugal 164 6,7439 4,46887

Bras il 136 12,6471 3,79772 74,35 .000

Cabo Verde 57 11,0000 4,72456
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Ao comparar os países constatamos 
que as crianças portuguesas 
frequentadoras da educação pré-escolar 
apresentam comportamentos sociais e 
emocionais mais ajustados, enquanto 
as crianças brasileiras que frequentam 
o mesmo nível de ensino, revelam ter 
comportamentos problemáticos ao nível 
social e emocional. Tais resultados 
podem ser explicados pelos contextos 
socioculturais e educativos onde as 
amostras foram recolhidas: as crianças 
portuguesas vivem em zonas urbanas, 
expostas a menos factores de risco, 
têm famílias melhor estruturadas quer 
do ponto de vista social, emocional e 
económico e os contextos educativos 
mais organizados de acordo com as 
necessidades da criança. As crianças 
brasileiras, por seu lado, vivem na 
zona periférica de uma cidade do 
interior do estado de São Paulo e são 
quotidianamente expostas a factores de 
risco e a adversidades. Frequentam um 
Centro de Atendimento Comunitário 
mantido por uma ONG no período 
da manhã. Tais resultados na amostra 
brasileira vêm de encontro aos resultados 
já obtidos anteriormente por Andreucci 
et al. (2010), que demonstram a 
necessidade de intervenção junto das 
crianças brasileiras dessa comunidade, 
especificamente ao nível de programas 
de aprendizagem social e emocional, 
para saberem lidar com as adversidades, 
controlar os seus níveis de ansiedade, 
auto-conceito, auto-estima, resiliência 
e situações indutoras de stresse, a fim 
de desenvolverem uma boa saúde 
mental. Deverão ser igualmente 
tidas em considerações, estratégias 
de intervenção psicopedagógicas 
diferenciadas entre rapazes e raparigas 
no que concerne às aptidões sociais e 
aos problemas comportamentais.

As implicações deste estudo apontam 
para a adequabilidade do instrumento 
na educação pré- escolar em Portugal, 
bem como, em países membros da 
CPLP. Os estudos sobre o desenvolvi-
mento das aptidões sociais e compor-
tamentais em crianças dos 2 aos 6 
anos são ainda reduzidos (Muñoz, et 
al., 2011), o que este estudo poderá 
contribuir para a uma monitorização, 
prevenção e diagnóstico das aptidões 
sociais e comportamentais da criança, 
por parte dos Educadores, tendo em 
vista a implementação e adequabili-
dade de práticas educativas, centradas 
na individualidade de cada criança e que 
promovam o seu bem-estar.

4. Discussão e Conclusão

Os resultados deste estudo comparativo 
mostram que no que concerne às aptidões 
sociais, são as crianças que frequentam 
jardins-de-infância portugueses, que 
apresentam melhores índices nas 
aptidões sociais, quer ao nível da 
cooperação, autonomia e interacção. 
No que concerne ao género, as 
raparigas apresentam melhores índices 
que os rapazes, ao nível da cooperação 
social e da interacção social. Quanto 
aos problemas comportamentais, 
podemos verificar que são as crianças 
brasileiras as que apresentam resultados 
mais elevados, indicadores de maiores 
problemas naquela amostra. Também 
ao nível de género verificamos que os 
comportamento externalizantes estão 
mais associados aos rapazes do que 
às raparigas. Os rapazes apresentam 
comportamentos que envolvem maior 
agressividade, apresentam problemas 
de atenção e agem de forma explosiva. 
Tais resultados vêm de encontro a 
estudos anteriores (Gomes, et al. 
2009; Andreucci et al. 2009; Merrell, 
et al., 2006; Turner e Gervai, 1995), 
que mostram que o género masculino é 
mais propenso a problemas deste tipo e 
com maior necessidade de intervenção 
ao nível da promoção de comportamento 
ajustado e assertivos.

Ambos os resultados apresentados 
deverão ser interpretados com algumas 
reservas, visto ser um estudo preliminar, 
onde não puderam ser controladas 
as variáveis “parasitas”, bem como 
o facto de a amostra brasileira ter 
sido recolhida numa comunidade de 
ONG, sociocultural e economicamente 
desfavorecida, não sendo representativo 
da realidade brasileira. Estudos sobre a 
educação pré-escolar em Cabo Verde 
(Inocêncio, 2009; Albuquerque, 2009), 
mostram que a formação especializada 
de Educadores em educação pré-escolar 
é na sua maioria deficiente neste país. 
Os poucos Educadores de Infância que 
possuem cursos de formação inicial, 
frequentam universidades estrangeiras 
e as monitoras possuem cursos de um 
ano, organizados pele ICS - Instituto 
Cabo-Verdiano da Solidariedade. 
Portugal (1998) defende que as crianças 
que frequentam estabelecimentos 
educativos de elevada qualidade, com 
Educadores capazes de promover 
ligações seguras serão socialmente mais 
competentes.
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[Resumo] A satisfação e a motivação são 
conceitos polarizadores e dependentes de 
inúmeras variáveis. São dois conceitos 
que assumem uma importância acrescida, 
já que se encontram subjacentes na 
ideia de que a qualidade de educação 
depende, intrinsecamente, da estabilidade 
física, emocional e psicológica de todos 
os agentes que nela intervêm. Conscien-
tes da escassez de estudos em Portugal 
no seio dos professores do 1º ciclo, 
procuramos, com a presente investigação, 
cujos resultados preliminares apresenta-
mos, conhecer e caracterizar o grau de 
satisfação e de motivação de 100 profes-
sores do 1º ciclo do ensino básico (dos 
distritos do Porto e de Aveiro) recorrendo 
a um inquérito por questionário.

1. Introdução

A importância do estudo da satisfação 
e da motivação recai na ideia de que 
a qualidade de educação tem subjacente 
o pressuposto de que todos os agentes 
que nela intervêm deverão possuir 
uma estabilidade física, emocional e 
psicológica, pois, caso contrário, não 
estarão em condições para atingir a 
qualidade de ensino que lhes é exigida, 
tendo este aspecto consequências 
evidentes na qualidade de aprendizagem 
dos alunos (Esteve, 2003).

Nesta linha de pensamento, a satis-
fação e a motivação acabam por ser 
dois conceitos actuais, que necessitam 
de ser investigados, uma vez que, os 
últimos anos têm sido marcados por 
algumas transformações e modificações 
que exigiram uma necessidade de ajusta-
mento do sistema educativo (Esteve, 
2003). Neste sentido, os sistemas 
vêem-se obrigados a adaptar-se para 
poderem fazer face aos constantes níveis 
de exigência e de responsabilidade. Por 
conseguinte, as diversas reformas de 
ensino que têm caracterizado o sistema 
educacional, para além de transportarem 
consigo melhorias a diversos níveis, 
trouxeram a nosso ver, algumas insta-
bilidades e a insegurança na profissão 
docente. Esta insegurança está patente a 
diversos níveis da profissão de docência, 
abarcando os problemas relacionados 
com a formação inicial e contínua, 
com o seu estatuto profissional, com as 
condições de trabalho, a falta de recursos 
para trabalhar e, mais recentemente (em 
10 de Janeiro de 2008) com o Decreto 
Regulamentar 2/2008 que regula-
menta o novo quadro de Avaliação de 
Desempenho Docente.

Não obstante a dificuldade inerente à 
definição do conceito de satisfação no 
trabalho, sumariamente, ela tem sido 
conceptualizada como uma atitude ou 
como uma emoção. Em qualquer destes 
casos, trata-se de um constructo que 
visa dar conta de um estado emocional 
positivo ou de uma atitude positiva face 
ao trabalho e às experiências em contexto 
de trabalho (Alves, 2010). No campo 
da educação, o cenário da definição 
do conceito de satisfação no trabalho 
mantém-se. Por exemplo, Bastos (1995), 
defende que a satisfação no trabalho 
é uma cognição, revestida de aspectos 
afectivos e emocionais e está intrinseca-
mente relacionada com a auto-estima, o 
envolvimento no trabalho e o compro-
misso organizacional. Já Cordeiro-Alves 
(1994), olha-a como um sentimento 
e uma forma de estar positivos dos 
docentes perante a profissão, decor-
rentes de factores contextuais e/ou 
pessoais e exteriorizados pela dedicação, 
defesa e mesmo felicidade face à mesma. 
Na perspectiva de Figueiredo (2009): “a 
satisfação profissional, pela sua multi-
-dimensão, estende-se até ao processa-
mento da satisfação com a vida em geral 
e, por outro lado, a satisfação profis-
sional recebe as disposições positivas 
individuais para a vida em geral” (p. 
135).

Os conceitos de motivação e de satis-
fação no trabalho são, frequentemente, 
confundidos. Os dois termos são relacio-
nados, mas não são sinónimos. A satis-
fação no trabalho é considerada um dos 
elementos da motivação. Enquanto esta 
última está relacionada, principalmente, 
com o comportamento direccionado 
para uma meta, a satisfação no trabalho 
refere-se ao sentimento de experimentar 
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várias actividades e recompensas no 
trabalho (Alves, 2010). À motivação 
é-lhe imputado um estatuto cognitivo, 
enquanto à satisfação, uma compo-
nente, predominantemente, afectiva. 
Ainda que relacionadas, se a motivação 
(enquanto entidade cognitiva) é a 
primeira causa da satisfação (que é 
uma entidade emocional), então, isto 
implicará que qualquer pessoa se deve 
preocupar, sobretudo, com a gestão da 
motivação pois, uma gestão eficaz da 
motivação induzirá, com maior proba-
bilidade, níveis adequados de satisfação 
e de produtividade (Moreira, 2010). 
Nesta linha de pensamento, Woolfolk 
(2000) afirma que, aquilo que faz com 
que nos sintamos motivados tem a ver 
com impulsos, necessidades, incen-
tivos, medos, objectivos, interesses, 
pressão social, crenças, valores, expec-
tativas, entre outros. Alguns psicólogos 
explicam a motivação em termos de 
traços pessoais, que perduram no tempo, 
enquanto outros, vêem-na como um 
estado, uma situação temporária.

No contexto do ensino, a motivação 
intrínseca e extrínseca são importantes. É 
vital criar uma motivação intrínseca nos 
alunos, estimulando a sua curiosidade, 
embora não se deva desprezar a necessi-
dade que as recompensas têm, em 
determinadas situações. Por outro lado, 
em todas as situações de aprendizagem, 
a motivação do aluno está relacionada 
com a motivação do professor. Mas, 
para motivar o aluno, há a necessidade 
de um sentido de compromisso com a 
educação, por parte do professor, mais 
ainda, de um entusiasmo e, até mesmo, 
de uma paixão pelo seu trabalho (Jesus 
& Abreu, 1993). Quando se aborda o 
tema da profissão docente, especial-
mente, quando se trata a problemática 
da satisfação versus motivação pode, 
muitas vezes, prevalecer uma análise 
ancorada nos aspectos mais negativos 
da profissão, esquecendo-se, frequente-
mente, que há muitíssimos professores, 
provavelmente a grande maioria, que são 
felizes e motivados no exercício da sua 
actividade profissional – aspecto este que 
visamos ajudar a esclarecer.

Tendo como pano de fundo todo este 
cenário que caracteriza o actual sistema 
educativo, colocamos a questão que 
norteia esta investigação: Até que ponto, 
ao nível do 1º ciclo, os professores mais 
motivados para a profissão, são também 
os que manifestam maior satisfação?

Assim sendo, a presente investigação tem 
como objectivos principais, conhecer 

e caracterizar o grau de satisfação e 
de motivação dos professores do 1º 
ciclo do ensino básico e determinar a 
correlação entre estes dois conceitos.

2. Método

2.1. Participantes

Participaram na presente investigação 
100 professores portugueses do ensino 
básico, que leccionam nos Distritos 
do Porto e Aveiro. Na sua maioria, 
do género feminino (77%), casados 
(68%), com habilitações académicas 
ao nível da licenciatura (94%), 
pertencentes ao quadro da escola 
(57%), leccionam em zonas urbanas 
(54%) e do distrito do Porto (55%), 
leccionam o 4º ano do ensino básico 
(30%) em estabelecimentos públicos 
(100%). Relativamente às habilitações 
académicas, 4% dos professores refere 
possuir outras habilitações que não 
a licenciatura, nomeadamente, 3% 
possui Mestrado e 1% refere possuir 
uma pós-graduação. Os participantes 
possuem uma média etária de 40,46 anos 
(D.P.= 7,67), um tempo médio de serviço 
de 15,45 anos (D.P.= 7,31), um tempo 
médio de serviço de 4,45 (D.P.= 4,19) 
na mesma escola, um número médio de 
2,32 (D.P.= 1,17) escolas nos últimos 
cinco anos, uma distância média de 18,55 
(D.P.= 15,31) minutos da residência à 
escola onde lecciona e uma média de 
22,30 (D.P.= 2,54) alunos por turma. 
Verificou-se ainda, que os professores, 
na sua maioria (80%), utilizam o carro 
para se transportarem para a escola onde 
estão colocados. Por fim, ao se analisar 
os cargos que actualmente os professores 
exercem nas escolas, verificamos 
que apenas 1% referiu pertencer ao 
Conselho Geral da escola e apenas 8% 
referiu assumir, igualmente, a função de 
Coordenador.

2.2. Instrumentos

O instrumento utilizado na presente 
investigação é constituído por 6 partes: 
(i) Dados sócio- demográficos; (ii) 
Questões específicas (neste grupo foram 
colocadas questões relativas à percepção 
sobre a turma que lecciona em termos 
comportamentais, a percepção sobre a 
relação com os colegas e a percepção 
sobre a relação com os pais e encar-
regados de educação) (iii) Escala de 
Satisfação Profissional (constituída por 

9 itens relacionados com o trabalho 
em si, perspectivas de progressão na 
carreira, organização em que trabalha, 
colegas de trabalho, alunos, desem-
penho do cargo, sistema de avaliação 
de docência, remuneração recebida e 
satisfação global com o trabalho); (iv) 
Percepção sobre a escola (avaliada 
através de 8 itens); (v) Projecto 
Profissional (constituído por 3 itens); (v) 
Questionário de Motivação Intrínseca, 
Expectativa de Eficácia Profissional 
e Locus de Controlo (constituído por 
4, 7 e 12 itens, respectivamente) e; 
(vi) Factores de Motivação Inicial 
(constituído por 13 itens, sendo que 6 
avaliam a influência de cada um dos 
factores na escolha do curso superior 
frequentado e 7 avaliam a influência de 
cada um dos factores assinalados).

3. Resultados

3.1. Resultados Descritivos

As análises descritivas dos resul-
tados mostraram que os professores 
consideram que não são fáceis nem 
difíceis o comportamento das turmas 
que estão sob a sua responsabilidade 
(36%). Apesar disso, um número igual-
mente elevado (31%) aponta para 
o facto de ser difícil lidar com esses 
comportamentos. Denota-se ainda que 
referem que a relação que possuem 
com os seus colegas de trabalho não 
é negativa nem positiva (40%), apesar 
de um número, igualmente elevado, 
indicar que estas relações são maiori-
tariamente positivas (26%). Denota-se 
que a relação que estabelecem com os 
pais e encarregados de educação dos 
alunos é percepcionada pelos profes-
sores como sendo, maioritariamente 
positiva (60%). Os factores de satis-
fação considerados pelos professores 
são: a organização onde trabalham 
(69%), o relacionamento com os 
colegas (62%), o relacionamento com 
os alunos (55%), o seu trabalho em 
geral (51%) e o desempenho do cargo 
(44%). Os factores que inspiram 
maior insatisfação são: as perspec-
tivas de progressão na carreira (37%)), 
o sistema de avaliação da docência 
(30%) e a remuneração recebida 
(48%). Globalmente, os professores 
possuem uma boa percepção da escola 
onde leccionam, referindo-a como um 
óptimo lugar para trabalhar (49%) e, 
consequentemente, não gostariam de 
mudar de escola (41%). Curiosamente, 
uma grande percentagem de professores 
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(34%) assinala que “esta escola não 
me diz nada mas faço o meu melhor 
porque é o que devo fazer”. No que 
diz respeito ao projecto profissional, 
constata-se que os professores, na sua 
maioria (59%), apresentam um grau 
moderado de interesse em continuar a 
ser professor durante toda a sua carreira, 
sendo que há uma percentagem relativa-
mente elevada que gostaria de exercer 
outra profissão (19%). Relativamente 
à motivação intrínseca dos profes-
sores, verificam-se percentagens muito 
baixas que sublinham que dar aulas, 
nem sempre proporciona o sentimento 
de realização (45%), de grande satis-
fação pessoal (46%), de aumento dos 
sentimentos de auto-estima (47%) e de 
contribuição para o desenvolvimento 
pessoal (49%). Na sua maioria, os 
professores apresentam baixas expecta-
tivas de eficácia pessoal (oscilando entre 
40% a 53%). Globalmente, há indica-
dores que apontam para um locus de 
controlo interno, relativamente baixo, 
para motivar os alunos para aprendi-
zagens (43%) e para ser bem sucedido 
na sala de aula (41%). Por fim, no que 
diz respeito à motivação inicial, os 
resultados mostram que um número 
elevado de professores refere que 
escolheu o seu curso para ter novos 
conhecimentos (50%) e experiência 
(52%), pelo que sentir-se vocacionado 
para ser professor (44%), ensinar os 
conhecimentos que possuem (46%) e 
contribuírem para o desenvolvimento 
pessoal dos jovens (47%), foram os 
aspectos mais assinalados. No entanto, 
também se verifica um número elevado 
de professores que considera que a falta 
de outras alternativas (44%) e a procura 
de uma remuneração estável (46%) 
estiveram na base da escolha da sua 
profissão.

3.2. Resultados Correlacionais

Os resultados correlacionais (Tabela 
1) entre as variáveis dependentes, 
informam-nos que a variável satisfação 
se encontra correlacionada positiva-
mente com a percepção que os profes-
sores possuem sobre a relação com os 
pais (r=0,24; p=0,01), sobre a escola 
em que leccionam (r=0,70; p=0,00), 
com o projecto profissional (r=0,22; 
p=0,02), com a motivação inicial 
(r=0,19; p=0,05) e com a motivação 
intrínseca (r=0,22; p=0,02). Não foram 
encontradas correlações significativas 
entre a satisfação e a percepção sobre 
o comportamento dos alunos, sobre a 
relação com os colegas de trabalho, 
expectativas de eficácia profissional 
e locus de controlo. Relativamente 
à motivação intrínseca, verifica-se 
que esta se encontra positivamente 
correlacionada com a percepção que os 
professores possuem sobre o compor-
tamento dos alunos (r=0,22; p=0,02), 
sobre a relação com os colegas (r=0,31; 
p=0,00), sobre a escola onde leccionam 
(r=0,24; p=0,01), com a expecta-
tiva de eficácia pessoal (r=0,91; 
p=0,00), com o locus de controlo 
(r=0,75; p=0,00) e com a motivação 
inicial (r=0,49; p=0,00). Estes resul-
tados mostram que, quanto maior for 
a motivação intrínseca dos profes-
sores, mais positivas são as percepções 
sobre o comportamento dos alunos, 
as relações com os colegas e com os 
pais dos alunos, a percepção da escola 
onde leccionam, a expectativa de 
eficácia pessoal, o locus de controlo 
e a motivação inicial. Não foram encon-
tradas correlações significativas entre a 
motivação intrínseca e o projecto profis-
sional dos professores.

Os resultados correlacionais (Tabela 
2) entre as variáveis dependentes e 
independentes, mostram que o nível 
de ensino se encontra inversa e 

estatisticamente correlacionado com 
a percepção dos professores sobre 
a relação com os colegas (r=-0,35; 
p=0,00), a relação com os pais dos 
alunos (r=-0,47; p=0,00), a motivação 
intrínseca (r=-0,44; p=0,00), as 
expectativas de eficácia pessoal 
(r=-0,52; p=0,00), o locus de controlo 
(r=-0,48; p=0,00) e a motivação 
inicial (r=-0,23; p=0,02). A idade, 
também se mostra correlacionada 
inversa e estatisticamente com a 
percepção dos professores sobre 
a relação com os pais (r=-0,19; 
p=0,05), a satisfação profissional 
(r=-0,22; p=0,02) e a motivação inicial 
(r=-0,21; p=0,03). As habilitações 
académicas apresentam-se significativa 
e negativamente correlacionadas com o 
projecto profissional (r=-0,20; p=0,04). 
Relativamente ao tempodeserviço, 
verifica-se que esta variável se encontra 
inversamente correlacionada com a 
satisfação profissional (r=-0,20; p=0,04) 
e positivamente com as expectativas 
de eficácia pessoal (r=0,18; p=0,05) 
e locus de controlo (r=0,25; p=0,00). 
No que concerne à variável tempode 
serviçonamesmaescola, verifica-se 
que esta se encontra significativa e 
positivamente correlacionada com a 
percepção que os professores possuem 
sobre a relação com os colegas 
(r=0,22; p=0,02), a relação com os 
pais dos alunos (r=0,20; p=0,04), a 
motivação intrínseca (r=0,23; p=0,01), 
as expectativas de eficácia pessoal 
(r=0,22; p=0,02) e o locus de controlo 
(r=0,22; p=0,02). Quando a variável 
número de escolas nos últimos cinco 
anos é considerada, verifica-se uma 
correlação significativa e positiva com 
a percepção dos professores sobre a 
relação com os pais dos alunos (r=0,25; 
p=0,01), a percepção sobre a escola 
onde leccionam (r=0,23; p=0,02), a 
motivação intrínseca (r=0,45; p=0,00), 
a expectativa de eficácia pessoal 
(r=0,43; p=0,00), o locus de controlo 

Tabela 1
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os alunos). Verifica-se, também, que 
são assinalados como factores de 
insatisfação, factores motivadores 
(e.g., progressão na carreira) e factores 
higiénicos (e.g., o sistema de avaliação 
da docência e a remuneração). De 
facto, diversos autores sustentam a 
ideia de que a satisfação dos professores 
depende de aspectos diversificados 
relacionados com o trabalho em si (e.g., 
Bravo et al., 1996; Peiró & Prieto, 1996; 
Silva, Morgado & Gomes, 2009) e com 
características pessoais e relacionais 
(e.g., Cordeiro-Alves, 1997; Estrela, 
1998; Fernandes, 1999). O salário tem 
sido visto em diversas investigações 
citadas por Jesus (1996) como uma 
das maiores fontes de insatisfação 
no seio dos professores. De facto, o 
professor, quando desenvolve a sua 
actividade procura, segundo Rosário 
(1990), determinadas gratificações, que 
podem ser objectivas (e.g., salário), 
subjectivas (e.g., adequação do papel 
que está a desempenhar em função da 
sua personalidade) e extrínsecas (e.g., 
aquisição de um estatuto social). Ao 
ter consciência da complexidade do 
seu papel, o professor começa por 
questionar-se acerca da sua eficácia, 
enquanto professor. Esta eficácia tem 
sido estudada não só ao nível dos 
resultados a que chega, mas também, 
pela sua motivação e reconhecimento 
pelos seus alunos (Henson et al., 
2001). Neste sentido, compreende-se 
que os professores possuem níveis de 
eficácia reduzidos no presente estudo 
e que as razões apontadas se refiram 
à dificuldade em motivar os seus 
alunos e questionarem-se sobre a sua 

4. Discussão dos Resultados

Os resultados desta investigação forta-
lecem algumas ideias que devem ser 
destacadas.

Verificamos que os professores referem 
dificuldade em lidar com os alunos 
e uma grande parte (40%) assinala 
que a relação com os colegas não é 
fácil nem difícil. Os relacionamentos 
interpessoais inscrevem-se dentro 
das necessidades sociais de alto nível 
propostas por Maslow e nos factores 
higiénicos propostos por Herzberg, 
sendo estes resultados congruentes 
com diversos estudos (e.g., Teixeira, 
2001) que assinalam que as relações 
interpessoais (nomeadamente entre 
professor-aluno e professor-colegas), 
nem sempre se caracterizam pela 
compreensão e empatia desejáveis, 
durante o processo de aprendizagem, 
verificando-se, pelo contrário, situações 
de atrito e de confronto, que hoje em 
dia são, consideravelmente assinaladas, 
nos meios de comunicação social. O 
autor assinala ainda que as relações 
com os alunos são um dos aspectos 
que maior satisfação pode conceder ao 
professor, mas também, uma potencial 
fonte de insatisfação.

Os professores do presente estudo 
enumeram como factores de satisfação, 
inseridos nos factores motivadores 
propostos por Herzberg (e.g., 
organização do trabalho, trabalho em 
geral e desempenho do cargo) e nos 
factores higiénicos (e.g., relacionamento 
com os colegas e relacionamento com 

(r=0,31; p=0,00) e a motivação 
inicial (r=0,27; p=0,00). Por fim, ao se 
considerar o númerodealunos, verifica-se 
que esta variável está correlacionada 
negativamente com a percepção dos 
professores sobre o comportamento dos 
alunos profissional (r=-0,22; p=0,02), 
com a motivação intrínseca (r=-0,19; 
p=0,04), a expectativa de eficácia 
pessoal (r=-0,23; p=0,01) e o locus 
de controlo (r=-0,32; p=0,00).

3.3. Resultados da Regressão 
Múltipla

Para uma melhor compreensão dos 
resultados correlacionais encontrados, 
procurou-se explicitar, através de uma 
análise de regressão linear múltipla, 
seguida do método stepwise, a 
relação entre a satisfação e as restantes 
variáveis. Relativamente à regressão 
da variável satisfação, verifica-se, pela 
análise da Tabela 3 que esta é explicada 
pela percepção dos professores sobre a 
escola, o locus de controlo e percepção 
dos professores relativamente à relação 
com os pais dos alunos, sendo este 
modelo responsável por cerca e 50% da 
variância dos resultados.

Relativamente à regressão da variável 
motivação intrínseca, verifica-se, pela 
análise da Tabela 4 que esta é explicada 
pelas expectativas de eficácia pessoal 
e pelo projecto profissional, sendo este 
modelo responsável por cerca e 80% da 
variância dos resultados.

Tabela 2 Tabela 3

Tabela 4
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experiência e conhecimento, por outro 
lado, uma grande percentagem refere 
que a opção pela mesma se justifica 
pela falta de outras alternativas e pela 
procura de uma remuneração estável. 
Jesus (1996) já tinha apresentado 
estudos que assinalavam motivações 
passivas nos professores (i.e., falta de 
melhores alternativas profissionais) e 
motivações materiais (i.e., ida para a 
profissão como meio de subsistência).

Por fim, constatamos igualmente que 
a satisfação e a motivação dos profes-
sores se encontram relacionadas com 
variáveis como a idade e as habili-
tações académicas. Os professores mais 
novos apresentam maior satisfação e 
motivação, tal como sugerem Green, 
Ross e Weltz (1999), ao referirem que 
os professores mais novos ainda se 
encontram entusiasmados com o início 
de carreira e, por conseguinte, as suas 
expectativas e motivações são grandes 
e os sinais de procura de estabilidade e 
a necessidade de progressão de carreira 
estão ainda muito patentes. Por outro 
lado, os mais velhos, já concretizaram 
uma vida profissional que valorizam e 
têm consciência de que, devido à sua 
idade, não poderão transitar de activi-
dade tão facilmente quanto os mais 
novos. Aqui, coloca-se em relevo mais 
o aspecto de resiliência com a profissão, 
do que propriamente a satisfação para 
com o seu trabalho. Relativamente 
às habilitações académicas, estas não 
parecem influenciar a satisfação e a 
motivação dos professores do presente 
estudo, indo ao encontro dos resultados 
do estudo de Alves (2010).
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área de formação para adquirir mais 
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[Resumo] O objetivo é apresentar uma 
revisão de artigos e trabalhos brasilei-
ros que abordam os assuntos família- 
-creche e mãe-bebê entre 2005-2009. O 
material foi distribuído em cinco temas, 
analisando os resultados e instrumentos 
de coleta de dados. Os estudos sobre fa-
mília-creche é escasso, principalmente na 
área da Educação. Nessa relação existem 
diferenças na visão de um sobre o outro 
e nas expectativas sobre o trabalho da 
creche. Os instrumentos mais utilizados 
são a entrevista e produção de vídeos de 
situações coletivas entre educadores e 
famílias. Verificou-se a necessidade de 
construção de métodos de investigação 
que “provoquem” questões dentro dessa 
relação.

1. Introdução

O diálogo família e creche é de funda-
mental importância para o desen-
volvimento da criança pequena. É a 
família quem participa na produção 
dos primeiros sentidos para o bebê, 
que por sua vez e ao mesmo tempo, 
os ressignifica, transformando-os em 
seus próprios. A creche representa um 
espaço onde são negociados os sentidos 
trazidos pela criança e sua família com 
os dos educadores, fazendo com que os 
valores e crenças de uma parte possam 
ser negociados e revalidados pela outra.

A crescente procura pelos serviços da 
creche no Brasil nos convida a pensar 
nessa instituição como um espaço 
para a infância. Família e educadores 
compartilham o cuidado e a educação 
da criança pequena, requisitando desses 
atores a reflexão sobre as práticas de 
ambos sobre o desenvolvimento infantil, 
mas também de um sobre o outro. Este 
artigo é parte da tese de doutoramento da 
primeira autora, orientada pela segunda.

Neste artigo, apresentamos uma 
revisão de trabalhos, pesquisas e 
artigos brasileiros que abordam os 
assuntos família-creche e mãe-bebê, 
privilegiando os publicados entre 
2005 e 2009. A busca foi realizada 
através dos anais do VI Congresso 
Norte Nordeste de Psicologia (2008), 
do I Seminário de Grupos de Pesquisa 

sobre Crianças e Infâncias (2008), do 
VII Congresso Brasileiro de Psicologia 
do Desenvolvimento (2009), da 
Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Psicologia (2008), 
da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Educação e no site 
de busca de artigos Scielo.

Organizamos cinco formas de alocar 
o material encontrado: 1. mãe-bebê 
(refere-se a aspectos da interação mãe 
e filho de até 36 meses); 2. família-
creche (quando se trata de discussões 
gerais envolvendo esses dois temas); 
3. educador fala das famílias (quando 
há um estudo sistemático das crenças 
e valores do educador sobre as 
famílias das crianças que frequentam 
a creche); 4. famílias avaliam a creche 
e os educadores (quando há um estudo 
sistemático sobre as crenças e os valores 
das famílias sobre os educadores e 
a creche); 5. os educadores falam 
das famílias e as famílias falam dos 
educadores.

1.1 Os artigos distribuídos em cat-
egorias

i. MÃE – BEBÊ

A pesquisa de Manfroi e Vieira 
(2009) teve por objetivos: descrever o 
ambiente físico e social das mães e seus 
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filhos; caracterizar a estratégia reprodu-
tiva das mães; caracterizar as crenças 
de cuidado em relação aos seus filhos 
valorizadas pelas mães; identificar as 
diferentes práticas de cuidado; e por 
fim, identificar as possíveis relações 
existentes entre os ambientes físico e 
social, as crenças e práticas de cuidado e 
de criação, e a relação desses elementos 
com a história reprodutiva das mães. 
Foram utilizados quatro instrumentos 
cuja análise evidenciou que a baixa 
escolaridade das mães, a baixa renda 
familiar e tornar-se mãe muito jovem 
contribuem de forma negativa para a 
qualidade do ambiente familiar.

Nessa mesma direção, ao analisar as 
crenças de mães sobre os cuidados 
maternos, Borba et al. (2009) 
construíram um instrumento de pesquisa 
que consiste em uma entrevista semi-
-estruturada utilizando cinco fotos que 
retratavam cinco estilos parentais. Os 
autores concluíram que os cuidados 
primários foram os mais valorizados, 
já que estavam relacionados à sobre-
vivência e bem-estar.

O estudo de Faraco e Nunes (2009) 
procurou descrever os padrões de 
funcionamento familiar e investigar 
a qualidade das relações parentais e 
o temperamento infantil através den 
quatro questionários. Os resultados 
quantitativos indicaram que práticas 
parentais positivas e relações de 
apego seguro ocorrem em um contexto 
familiar coeso, onde é possível a 
expressão do afeto e sua compreensão; 
onde seus membros se sentem aceitos, 
dentro de uma relação de confiança.

Conhecer as concepções maternas sobre 
as habilidades sociocomunicativas de 
bebês com idades entre 6 a 15 meses 
foi o objetivo da pesquisa de campo 
de Aquino et al. (2009). Foi realizada 
uma entrevista semi-estruturada de 
base qualitativo-descritiva. Os relatos 
indicaram que as características da 
personalidade das mães interferiam na 
interpretação de sinais de comunicação, 
podendo, por exemplo, interpretar sons 
e balbucios como simples “barulhos”. 
Uma parte das entrevistadas identifi-
cava habilidades sociocomunicativas 
em seus bebês em uma idade precoce, 
por exemplo, aos três meses. As autoras 
verificaram também que, através da 
pesquisa, parte das mães pôde fazer 
uma primeira reflexão sobre a inten-
cionalidade comunicativa infantil, o que 

ressalta o caráter interventivo do instru-
mento utilizado no estudo.

Um estudo de caso longitudinal foi 
realizado por Rodrigues e Amorim 
(2009), que acompanharam um bebê 
desde o nascimento até o primeiro ano 
de vida, visando apreender a (trans)
formação das trocas comunicativas 
dele com sua mãe. As situações de 
interação foram registradas em vídeo, 
por volta de uma hora, predominante-
mente no ambiente doméstico. A partir 
da análise microgenética das cenas, as 
autoras evidenciaram que as atividades 
comunicativas da díade ocorrem na 
presença do outro social.

A pesquisa de Araújo et al. (2009) 
avaliou a presença de sintomas e qual 
o tipo de stress em mães de bebês 
prematuros, que estavam internados 
há mais de uma semana em UTIN 
(UTI Neonatal) de uma maternidade 
na cidade de Belém/Pará. As mães 
foram avaliadas através do Inventário 
de Sintomas de Stress para Adultos 
de LIPP e de uma entrevista semi-
-estruturada, que apontaram indicadores 
de estresse em 100% das mães, com o 
predomínio de sintomas psicológicos. 
Os resultados sinalizaram que o nível de 
estresse enfrentado por mães de bebês 
prematuros hospitalizados em UTIN 
requer suporte psicológico precoce e 
preventivo a essas mães, focalizando o 
seu ajustamento emocional.

Outra pesquisa na área da saúde 
foi realizada por Vicente, Bussad e 
Viegas (2009), visando observar o 
desenvolvimento do vínculo de apego 
entre uma mãe com indicativo de 
Depressão Pós- Parto (DPP) e seus 
bebês gêmeos. A pesquisa procurou 
também conhecer os principais 
aspectos que influenciavam a formação 
do vínculo. A mãe foi acompanhada 
através de entrevistas desde o último 
trimestre de gestação até quando os 
bebês completaram 24 meses de idade. 
As autoras observaram que a mãe 
estabeleceu um vínculo diferenciado 
com cada um de seus filhos, que, por sua 
vez, estabeleceram diferentes estilos de 
apego (“seguro” e “inseguro evitante”), 
adaptando-se às características da mãe. 
No entanto, a depressão não parece 
ter sido o único fator de influência no 
vínculo de apego, mas também a idade 
da mãe (18 anos), a condição financeira, 
ter filhos gêmeos e estar solteira. A 
dúvida resultante da pesquisa foi se a 

DPP provocou um modo próprio de lidar 
com os bebês ou se foram os outros 
fatores contextuais que determinaram o 
surgimento da DPP, o que determina a 
necessidade de outras pesquisas sobre o 
assunto.

Diante dos efeitos prejudiciais que a 
depressão materna pode causar nas 
primeiras interações com o bebê, uma 
pesquisa vem sendo desenvolvida com 
o objetivo de investigar o impacto da 
Psicoterapia Breve Pais-Bebê nos casos 
de depressão materna e para a interação 
pais-bebê (PICCININI et al., 2009). 
Em um dos estudos foram investi-
gadas, em duas famílias, as eventuais 
modificações nas representações sobre 
a maternidade em mães com depressão 
pós-parto. Os resultados mostraram 
mudanças nas representações de mães 
no relacionamento com as próprias 
mães e a reelaboração de esquemas 
sobre si mesmas, sobre o bebê e sobre 
a relação conjugal. Ao final da psico-
terapia, em nenhuma mãe foram encon-
trados indicadores de depressão.

No outro estudo (FRIZZO et al., 
2009), o foco estava na repercussão 
da depressão materna, desta vez no 
contexto da parentalidade, no final do 
primeiro ano de vida do bebê. Dois 
grupos de família foram investigados, 
definidos de acordo com o Inventário 
Beck de Depressão: em um grupo (10 
famílias), as mães apresentavam indica-
dores de depressão e no outro (12) as 
mães não apresentavam tais indica-
dores. Os dados revelaram que nas 
famílias cujas mães apresentavam 
depressão, havia dificuldades quanto 
à divisão de tarefas, a preocupações 
financeiras e com a visão de futuro, à 
avaliação do cônjuge como pai/mãe e 
divergências e conflitos nos cuidados 
dos filhos. Os autores verificaram, 
porém, que a depressão, por si só, não 
trazia dificuldades no relacionamento 
com o filho. Mesmo assim, concluem 
que é importante a orientação às mães 
para que busquem ajuda especializada 
antes que efeitos prejudiciais interfiram 
no desenvolvimento do bebê.

Ainda na área da saúde, um estudo de 
caso coletivo foi conduzido por Faria 
e Piccinini (2009) que investigaram 
a relação mãe-bebê no contexto de 
infecção materna por HIV/Aids, desde 
a gestação até o terceiro mês de vida do 
bebê. As mães foram entrevistadas e 
apresentaram ansiedades condizentes à 
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vivência da maternidade, mas também 
preocupações diante do estado de 
saúde próprio e do bebê. Os resul-
tados indicaram uma relação mãe-bebê 
saudável e repleta de afetos, o que leva 
a concluir que o HIV/Aids não parece 
afetar negativamente a qualidade da 
relação mãe-bebê.

Apoio social foi o tema que orientou a 
pesquisa de Vanderlinde et al. (2009) 
que entrevistaram mães sobre as princi-
pais dificuldades que enfrentam durante 
os três primeiros anos de seus filhos e 
quem são as pessoas com as quais pode 
contar. Os resultados indicaram que o 
marido é a principal pessoa com a qual 
a mãe pode contar quando o filho nasce, 
seguida da própria mãe e da sogra; e 
este apoio se reflete em cuidar da mãe 
ou da criança. As principais dificul-
dades enfrentadas estão relacionadas à 
adaptação com a criança após o parto 
e sua recuperação e à amamentação. 
Os autores indicam que a pesquisa pode 
auxiliar na criação de estratégias que 
visam destacar a importância da rede 
de apoio social para a mãe de crianças 
pequenas.

O estudo de Alvarenga e Piccinini 
(2009) investigou as relações de 
práticas educativas e indicadores de 
problemas de externalização e da 
competência social em crianças com 30 
meses de vida. Os autores argumentam 
que os problemas de externalização se 
referem à agressividade, impulsividade, 
comportamento desafiador e delin-
quente. Já a competência social diz 
respeito às habilidades para o entendi-
mento das normas sociais, a interação 
com os adultos e com os pares de maneira 
positiva e a regulação de suas emoções, 
especialmente, as negativas. Foram 
observadas 23 díades mãe-criança. Os 
resultados indicaram que as práticas 
de orientação, controle assertivo e 
envolvimento parental positivo estavam 
vinculadas à competência social. Por 
outro lado, as práticas coercitivas 
e permissivas se relacionaram aos 
problemas de externalização.

Em outro estudo, Piccinini et al. (2007) 
investigaram a responsividade materna 
no terceiro mês de vida do bebê em 
famílias de mães solteiras e famílias 
nucleares. Foi realizada uma sessão de 
observação da interação livre de mãe 
e bebê. Os resultados apresentaram 
diferenças expressivas entre os dois 
grupos tanto nas sequências responsivas, 
como nas não-responsivas. As mães 
solteiras foram menos responsivas no 

que se refere à vocalização e ao choro 
do bebê do que as mães casadas.

Estas também se mostraram mais 
envolvidas com os seus bebês. Esses 
resultados indicam que as mães 
solteiras podem sofrer maior estresse 
quando precisam suprir sozinhas as 
demandas do bebê, principalmente no 
primeiro ano de vida, o que pode ter 
implicações para a relação da díade. Os 
autores chamam a atenção dos profissio-
nais de saúde que devem estar atentos 
às demandas de mães solteiras que 
não possuem apoio social e emocional 
adequado durante o primeiro ano de 
vida do seu bebê.

Lopes et al. (2007) entrevistaram mães 
sobre os seus sentimentos em relação 
ao desenvolvimento da criança aos 12 
meses de idade, destacando as suas novas 
aquisições. Quanto às novas aquisições, 
as mães enfatizaram a locomoção e a 
exploração do ambiente, vendo seus 
filhos como mais independentes e 
ativos. Da mesma forma, reconhecem 
as vocalizações das crianças como 
algo que contribui para a interação 
mãe-criança. Os sentimentos envolvidos 
nessas novas aquisições foram definidos 
como ansiedade, cansaço, estresse 
e contentamento. Também foram 
encontrados sentimentos ambivalentes, 
pois ao mesmo tempo em que as novas 
habilidades geravam gratificação, 
demandavam maior dedicação e 
atenção. Os autores concluem que 
a mãe ocupa papel especial como 
facilitadora das experiências da criança 
e que seu estado emocional contribui 
para a disponibilidade em partilhar essas 
experiências.

Ao destacar o que é pertinente para este 
trabalho, afirmamos que o nascimento 
de uma criança impõe muitas 
demandas à família, especialmente à 
mãe, quem tradicionalmente se torna 
responsável pelo seu cuidado. O bebê 
necessita, ao nascer, do outro com 
quem possa compartilhar experiências 
e significados, sendo a mãe considerada 
a principal facilitadora dessa troca. 
Os estudos sugerem que o estado 
emocional da mãe é indicativo para a 
qualidade da interação, mas também 
a idade, a condição socioeconômica 
e o fato de ser ou não solteira. 
Combinados ou separados, estes fatores 
são determinantes para o modo de 
relacionamento com filhos pequenos.

Em situações atípicas, a estabi-
lidade emocional pode ser afetada, 

requisitando uma rede de apoio para 
a mãe. A creche pode fazer parte dessa 
rede de apoio para o cuidado de filhos 
pequenos. Entretanto, não foi encon-
trado qualquer estudo sobre o impacto 
da creche na relação da mãe com seu 
bebê.

ii. FAMÍLIA – CRECHE

Bahia, Magalhães e Pontes (2009a) 
investigaram a relação entre familiares 
e professoras de crianças de três 
anos que frequentavam uma creche 
municipal de Belém/Pará. Foram 
realizadas observações diretas em dois 
momentos: a recepção e a despedida, 
pois apresentam um potencial para 
a promoção da relação entre família 
e professoras. Esses momentos 
acontecem na porta da sala de 
atividade, mas são breves, baseadas na 
solução de problemas imediatos, porque 
as professoras se dividem entre as 
crianças e os familiares que geralmente 
estão apressados. Tanto as professoras 
quanto as famílias almejam um contato 
mútuo, embora o que geralmente 
motiva o diálogo sejam as insatisfações 
de ambas as partes. Concluem os 
autores que a comunicação entre 
famílias e professoras necessita de 
planejamento, através da criação de um 
ambiente acolhedor aos familiares para 
que se sintam aceitos e valorizados, 
bem como da disponibilidade das 
professoras. Afirmam que deste modo, 
é possível valorizar os pontos de 
vista dos familiares, que conhecerão 
o trabalho com crianças em ambientes 
coletivos e fornecerão informações 
para as professoras sobre a criança no 
ambiente familiar.

Nesta mesma direção, Sarkis e Bhering 
(2009) sinalizam os conflitos que 
permeiam a relação família e educação 
infantil, esclarecendo que a confiança 
da família e da criança para a insti-
tuição está associada ao bem-estar da 
segunda. A pesquisa teve como objetivo 
investigar a interação diária de pais e 
professores de crianças entre quatro 
meses e um ano e cinco meses em uma 
unidade de Educação Infantil de uma 
universidade federal. Foi utilizada uma 
planilha de observação de encontros 
de pais e professores e uma escala de 
bem-estar. As autoras verificaram que 
nos três momentos observados (cumpri-
mento, conversação e despedida), a 
iniciativa do diálogo era sempre dos 
pais. A literatura pesquisada por elas 
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iv. FAMÍLIAS AVALIAM A CRECHE 
E OS EDUCADORES

Nesta categoria foi alocado outro estudo 
de Bhering e Sarkis (2007) que teve 
como objetivo investigar a visão de pais 
sobre Educação Infantil e os sentimentos 
vividos por eles no momento da inserção 
das crianças na creche. As autoras 
utilizaram entrevistas e videogravação 
dos primeiros dias de inserção. A 
análise mostrou que os pais reconhecem 
a creche como espaço importante e 
adequado para a criança pequena, ao 
invés de optarem por arranjos caseiros 
e não profissionalizados. As autoras 
destacam que a política da creche é 
promover a permanência dos pais na 
unidade, inicialmente dentro da sala, 
e depois na própria instituição, mas 
fora do alcance das crianças. Através 
das filmagens, porém, as autoras 
verificaram que a inserção foi pautada 
pelo constrangimento entre pais e 
professores, já que a presença dos pais 
deixava as professoras tensas. Tanto 
pais quanto educadoras interagiam 
com a criança, mas não entre si. Os 
pais tomavam a iniciativa da interação 
com as professoras, se referindo aos 
cuidados com a criança e sobre os 
objetos dela. Outros pontos que as 
autoras chamam a atenção: os pais 
buscavam informação e orientação 
por meio de olhares, ações indiretas 
e constante observação, concentração 
e envolvimento; pouco contato é 
estabelecido antes do ingresso da 
criança e de seus pais na sala; existe a 
necessidade de uma compreensão ampla 
sobre o papel da educação infantil; os 
pais trazem seus sentimentos para a 
creche e recebem explicações racionais 
e limitadas, como se não houvesse 
alternativa. Bhering e Sarkis sinalizam 
que a creche, por ser uma instituição 
na qual as crianças passam uma grande 
parte do seu tempo, convivendo com 
outros colegas e adultos, lidando 
com as normas coletivas, é um novo 
contexto de desenvolvimento. Isto 
traz implicações para os estudos sobre 
o desenvolvimento humano, porque é 
diferente dos contextos que as teorias do 
desenvolvimento até então analisavam. 
As questões que antes eram restritas às 
famílias, agora são compartilhadas com 
os educadores da creche. As autoras 
destacam ainda, a necessidade de 
analisar o impacto da educação infantil 
na vida não somente das crianças, mas 
também das famílias, que são provedores 
e fomentadores de desenvolvimento.

que se torna possível compreender a 
realidade, sendo um passo importante 
para a sua transformação.

Almeida (2008) apresentou uma 
proposta de oficina para educadoras 
de creches públicas do município do 
Rio de Janeiro, afirmando a relevância 
do diálogo família-creche. Foram 
abordadas as concepções das educadoras 
sobre família, definições de família 
de acordo com a bibliografia recente, 
bem como diretrizes e orientações para 
a relação com as famílias no cotidiano 
da creche.

Nessa categoria verificamos a 
necessidade de a creche proporcionar 
um ambiente acolhedor para as 
famílias das crianças. Existe também a 
necessidade de haver um planejamento 
para esse encontro, o que demanda a 
disponibilidade dos professores e dos 
familiares. Na prática, porém, o diálogo 
tem se resumido à resolução de problemas 
imediatos, pautados majoritariamente 
em problemas envolvendo a criança. 
A transformação dessa perspectiva 
pode estar na formação continuada dos 
educadores.

iii. EDUCADOR FALA DAS 
FAMÍLIAS

Encontramos o trabalho de Oliveira 
(2008) sobre a observação uma criança 
“focal”, assim denominada por merecer 
uma atenção especial por parte dos 
educadores, exigindo também maior 
interação com a família dessa criança 
e dos profissionais de saúde que a 
atendiam. A autora analisou a relação da 
criança com os educadores e a maneira 
como os educadores se referem ou 
lidam com a mãe da criança. A análise 
apresenta as acusações e visões negativas 
sobre a mãe da criança, que por sua vez, 
se distancia dos educadores, os quais 
não esboçaram qualquer proposta ou 
intenção de (re)ativar o diálogo perdido.

Esse estudo demonstra que a 
triangulação educação – família – 
saúde é fundamental se almejamos o 
desenvolvimento pleno da criança. As 
crenças e as concepções dos educadores, 
porém, produzem estilos diferentes de 
relacionamento com as famílias; no 
caso de crianças focais, pode provocar 
o afastamento da mãe.

indica que deveria ser dos educadores 
a iniciativa e a responsabilidade em 
promover a parceria com as famílias. 
Embora o diálogo fosse de iniciativa 
dos pais, as professoras correspon-
diam de forma positiva, tendo como 
assunto de maior interesse para ambos, 
os cuidados destinados às crianças. 
Quando a conversa girava em torno 
das atividades realizadas na instituição 
ou dos relacionamentos familiares e da 
criança, ela tomava um tempo maior 
que os demais temas, pois os pais se 
envolviam mais, demonstrando que 
esses temas são de maior interesse para 
eles. Em geral, o tempo destinado para o 
diálogo é reduzido, as trocas se referem 
às crianças e acontecem no momento 
em que se encontram (no momento de 
entrada e/ou despedida) e não tem como 
foco o desenvolvimento da criança. As 
autoras concluem que embora desejada, 
a relação com os pais ainda não foi 
assimilada na rotina de trabalho das 
professoras, indicando a necessidade de 
mais pesquisas nesta área.

O estudo de Matos et al. (2009) 
entrevistou mães e educadoras sobre 
suas concepções e crenças em três 
creches particulares da cidade de João 
Pessoa, Paraíba. Os resultados iniciais 
fornecem subsídios para a reflexão 
de mães e educadoras e servem de 
incentivo à participação em ações e 
programas educacionais.

Uma sistematização dos estudos 
sobre família e creche foi apresentada 
por Almeida (2009), que verificou 
a relevância do tema família nas 
políticas públicas nas áreas da Saúde 
e da Assistência Social. Na Educação 
também foram encontradas indicações 
da necessidade do diálogo permanente 
entre família e educadores de crianças 
pequenas. Apesar disso, entre os 
estudos selecionados para análise, foram 
constatadas visões preconceituosas dos 
educadores sobre as famílias.

Educadores e familiares de uma 
creche filantrópica em Goiânia foram 
entrevistados sobre os sentidos e 
significados de infância (Araújo, 2007). 
A autora questionou o mito da infância 
feliz construído pela modernidade, 
apresentar as suas contradições e 
chamar a atenção para a infância real. Os 
familiares e as educadoras apresentaram 
imagens idealizadas da infância. Conclui 
Araújo, que é conhecendo a história das 
concepções de educadores e familiares 
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Os estudos aqui levantados apresentam 
a relação família e educadores da 
infância sendo permeada por visões 
opostas sobre a opinião de um sobre 
o outro – as mães têm opinião positiva 
sobre os educadores, mas a recíproca 
não é sempre verdadeira – e qual deve 
ser a ênfase do trabalho desenvolvido 
na creche – os educadores indicam a 
importância do aspecto pedagógico, 
visão não partilhada pelos pais. Tanto as 
famílias quanto educadores concordam 
sobre a importância de a criança 
frequentar a creche/educação infantil, 
bem como sobre a busca pelo diálogo 
efetivo, embora nem sempre as famílias 
adiram às normas da instituição, e 
nem os educadores acolhem o saber 
vindo das famílias. É no decorrer do 
cotidiano que tais conflitos podem 
ser amenizados, quando vai sendo 
construída uma relação de confiança, o 
que não é conquistada de imediato.

2. Considerações finais

A partir da análise dos artigos e 
trabalhos selecionados de Congressos 
e Seminários apresentados nos últimos 
cinco anos verificamos que o campo de 
estudos sobre a relação família- creche 
é escasso, principalmente na área da 
Educação, mesmo sendo reconhecida a 
importância do tema quando falamos 
de educação da criança pequena. 
Nem mesmo o aumento da procura 
e ampliação do número de creches tem 
gerado estudos nos cursos de pedagogia 
sobre a sua influência na dinâmica 
familiar.

São comuns as visões distorcidas e/ou 
preconceituosas que provocam o distan-
ciamento dos educadores das famílias 
das crianças, talvez porque não é dada 
a devida importância dentro do plane-
jamento e das propostas da creche. As 
expectativas de famílias e educadores 
sobre o trabalho que é realizado nas 
creches são diferentes e tal desencontro 
provoca mal-entendidos e conflitos, 
que demandam “tempo” para serem 
resolvidos ou amenizados.

As pesquisas aqui descritas que abordam 
o tema, em sua maioria, são estudos 
pontuais sobre esta interação. Apenas 
um estudo se propõe a investigar por 
um tempo maior a dinâmica da relação 
das famílias com os educadores.

quando frequentam a instituição de 
educação infantil.

Maranhão e Sarti (2007) realizaram, 
através de técnicas etnográficas e entre-
vistas, um estudo de caso para analisar 
as relações de famílias e profissio-
nais que se desenvolvem no cuidado 
compartilhado das crianças. O cuidado 
diz respeito ao atendimento das 
necessidades humanas básicas, embora 
contenha a marca dos valores e das 
heranças culturais. As autoras destacam 
dois aspectos do cuidar que geram 
conflitos: a alimentação e os cuidados 
de higiene. Ao concluírem o trabalho, 
as autoras afirmam que o cuidado e a 
educação infantil devem ser construídos 
por profissionais e pelas famílias das 
crianças, definindo, em conjunto, 
concepções, normas e regras. Cabe ao 
profissional utilizar os saberes sobre 
desenvolvimento, educação/cuidado 
infantil e os padrões para uma boa 
creche, dentre aqueles que podem ser 
aplicados ao contexto onde atua. Da 
mesma maneira, o profissional deve 
acolher os conhecimentos vindos das 
famílias, que podem não ter um respaldo 
cientifico, mas são legítimas formas 
de saber, já que orientam as práticas 
familiares.

Em outro trabalho, sobre o mesmo 
estudo, Maranhão e Sarti (2008) 
apresentam as entrevistas realizadas 
com as professoras da creche e 
familiares das crianças, evidenciando 
que a relação entre elas vem permeada 
por conflitos presentes desde o 
estabelecimento dos primeiros contatos. 
Esses conflitos se traduzem, por 
exemplo, na falta de confiança, na 
disputa (real ou imaginária) pelo amor 
da criança, nos sentimentos ambíguos 
de mães que elogiam o carinho do filho 
pela professora ao mesmo tempo em 
que se sentem tristes por não se verem 
mais como a única referência de afeto 
de seu filho. O que as pesquisadoras 
concluem desse estudo é que “como 
todas as relações humanas em que há 
compartilhamento de ações visando 
a um objetivo comum, a relação 
dos profissionais com a família se 
constitui gradativamente” (p. 187). Os 
profissionais devem reconhecer que é 
possível adotar uma postura normativa, 
porém sem impor modos de cuidado às 
crianças, julgando os da família como 
inapropriados. As famílias, por sua vez, 
podem ter o anseio de ter as vontades 
pessoais atendidas pelos profissionais, 
mas devem reconhecer que a instituição 
possui normas coletivas.

Concordamos com as autoras sobre 
a importância de investigar a reper-
cussão da creche no cotidiano familiar. 
Acreditamos que a inserção da creche 
nesse cotidiano poderá instaurar uma 
dinâmica diversa à de uma família que 
não conta com a creche na partilha 
do cuidado com sua criança. Torna-se 
necessário investigar a creche como 
outro contexto de desenvolvimento 
infantil e quais as repercussões deste 
ambiente no movimento da dinâmica 
familiar.

v. OS EDUCADORES FALAM 
DAS FAMÍLIAS E AS FAMÍLIAS 
FALAM DOS EDUCADORES 

Nesta categoria destacamos a visão 
mútua entre família e educadores, a 
partir de cinco trabalhos.

Em uma creche municipal de Belém/
Pará, Bahia, Magalhães e Pontes 
(2009b) realizaram uma pesquisa que 
teve como objetivo conhecer e identi-
ficar as convergências e as divergências 
entre as crenças de mães e profes-
soras sobre a relação creche-família. 
Os dados foram coletados através de 
grupo focal. Os autores verificaram 
que há perspectivas opostas dentre as 
participantes, com as professoras tendo 
uma visão negativa das mães e estas 
com uma visão positiva das profes-
soras. No entanto, a relação de ambas 
é algo constantemente buscado, a 
ponto de não se restringir à resolução 
de problemas imediatos, mesmo que o 
tempo destinado para essa relação seja 
limitado.

O clima de conflito entre mães e 
professoras foi verificado por Bhering 
em outras pesquisas (2009). Diante 
disso, torna-se necessário investigar 
o modo como os sistemas de crenças 
e valores são expostos e como são 
utilizados os recursos na promoção do 
desenvolvimento infantil na família e 
na instituição de educação infantil. A 
autora entrevistou pais e professores 
e analisou encontros espontâneos entre 
eles, sendo demonstrado que ambos 
concordavam sobre a importância da 
educação infantil na vida das crianças, 
sendo que os pais não deram ênfase aos 
aspectos pedagógicos; as professoras, 
por sua vez, valorizavam a preparação 
das atividades pedagógicas e não 
mencionaram a relação com pais para a 
ampliação das possibilidades educativas. 
Ambos estavam de acordo sobre os 
ganhos sociais que as crianças adquirem 
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Chamamos a atenção para o fato de 
que alguns estudos mencionam os 
“pais”, a “família” ou os “familiares” 
como sujeitos de pesquisa, indicando 
que outros membros da família, e não 
somente a mãe, aparecem na creche e 
que é importante o diálogo com eles. 
Esperamos que a presença desses outros 
membros possa relativizar as crenças 
que os educadores formulam sobre a 
mãe da criança, ainda a mais presente 
ou a mais solicitada para dialogar com 
a instituição.

Quanto aos instrumentos para a 
“coleta” de dados, verificamos que o 
mais utilizado é a entrevista, vindo 
em seguida a produção de vídeos de 
situações coletivas, buscando averiguar 
de que maneira é conduzido o diálogo 
dos educadores de creche com as 
famílias das crianças. Mesmo sendo um 
campo pouco explorado, percebemos 
a necessidade de construção de outros 
métodos de investigação, ou métodos 
que “provoquem” questões dentro da 
interação família e educadores, saindo 
do campo da constatação e assim, indicar 
caminhos para outras investigações.
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[Resumo] No actual contexto de crise 
a vários níveis, torna-se cada vez 
mais evidente que uma certa ideologia 
económica invadiu totalmente o debate 
público sobre o futuro da educação, os 
seus fins e os valores que lhe devem estar 
subjacentes. Exemplo disso são a excessiva 
concentração nos resultados escolares de 
curto prazo e a canonização dos rankings, 
a tendência para uma certa desvalorização 
das ciências sociais no contexto educativo 
e, mais recentemente em Portugal, mas 
em movimento ascendente na América e 
em diversos países europeus, a importân-
cia atribuída à ‘livre escolha educativa’ 
(school choice), como forma de superar a 
alegada decadência dos sistemas públicos 
tradicionais de educação. Sem negar a im-
portância do papel da educação no desen-
volvimento da sociedade, existe o risco de, 
principalmente em períodos de depressão 
económica, se estabelecer uma ligação 
demasiado imediata e indiscriminada 
entre qualquer nível de ensino e o sucesso 
económico da sociedade. 

[Palavras-chave] artes, currículo, valores

No actual contexto de crise a vários 
níveis, parece claro que uma certa 
ideologia económica invadiu totalmente 
o debate público sobre o futuro da 
educação, os seus fins, e os valores que 
lhe devem estar subjacentes. Exemplo 
disso são a excessiva concentração 
nos resultados escolares de curto 
prazo, a tendência para uma certa 
desvalorização das ciências sociais e 
das artes no contexto educativo e, mais 
recentemente em Portugal, mas em 
movimento ascendente na América 
e em muitos países Europeus, a 
importância atribuída à livre escolha 
educativa (School Choice), como 
fórmula de superar o aparente insucesso 
dos sistemas públicos tradicionais 
de educação. Nesta comunicação 
tentar-se-á deitar um olhar crítico 
sobre estas tendências que marcam 
progressivamente o sistema educativo 
e o modo como elas interferem no 
currículo da escola básica para todos, 
com especial enfoque no domínio 
da educação artística. Procurar-se-á 
também demonstrar que a educação 
artística desempenha uma função 
importante no desenvolvimento 
do processo educativo e que a sua 
inclusão no currículo representa uma 
valorização dos valores democráticos e 
humanistas associados ao nosso sistema 
educativo, em particular o sistema de 
educação básica.

Sem negar, evidentemente, a 
importância do papel da educação no 
desenvolvimento da sociedade, existe o 
risco de, principalmente em períodos 

de dificuldade financeira e de incerteza 
quanto ao futuro, como o que vivemos 
hoje, se estabelecer uma ligação 
demasiado imediata e indiscriminada 
entre qualquer  nível de ensino  e  o 
sucesso económico da sociedade. 
“O perigo é que em momentos de 
depressão económica existe a tendência 
para sobrevalorizar a articulação entre 
a educação e o emprego, trazendo 
associado o problema do estreitamento 
dos objectivos da educação.” (Lawton, 
1996, p. 52) O carácter essencialmente 
utilitarista deste tipo de posiciona-
mento leva à propagação de um certo 
relativismo moral que, como adverte 
Sandel (2009, p. 33), “[...] aceita que 
a moralidade consiste na ponderação 
dos custos e dos benefícios sem ter em 
conta que certos deveres morais e os 
direitos humanos estão acima de tais 
calculismos.”

Preocupadas essencialmente com 
o sucesso económico, as nações e 
os respectivos sistemas de ensino 
demonstram uma assinalável 
displicência ao ignorar as competências 
que são necessárias para manter vivos 
os sistemas democráticos, sobre as 
quais assenta a nossa vivência em 
comum.

Se a actual tendência se mantiver, as 
nações em todo o mundo estarão em 
breve a produzir gerações de “máquinas 
úteis” ao invés de cidadãos completos, 
capazes de pensar por si próprios, de 
avaliar  criticamente  as  situações  
e  de  compreender  o significado do 

[48]



174 sofrimento ou das realizações dos 
outros. O futuro das democracias no 
mundo encontra-se num frágil equilí-
brio. (Nussbaum, 2010, p. 2)

Em muitos círculos políticos e educa-
cionais existe hoje em dia uma incli-
nação clara para se considerar que os 
aspectos mais importantes da educação 
são a literacia, a numeracia, a educação 
científica e a educação tecnológica. 
A educação tecnológica foi, talvez, a 
última a despertar mas chegou em grande 
força como comprovam os significa-
tivos investimentos aplicados recente-
mente nos mais diversos domínios das 
TIC na maioria dos sistemas educa-
tivos dos países ocidentais, incluindo 
Portugal. Em princípio, não haverá nada 
contra o desenvolvimento das áreas 
atrás mencionadas. A questão que se 
coloca é que, na maior parte das vezes, 
esse desenvolvimento realiza-se à custa 
da desvalorização de outras áreas igual-
mente relevantes para uma educação  
equilibrada dos cidadãos, como é o  caso 
da educação artística.

Esta raramente questionada visão 
reducionista da missão educativa, 
formatada pela ideologia de mercado, 
pelos mecanismos da oferta e da procura 
ou pelas conjunturas políticas de curto 
prazo, parecem dominar os impulsos 
reformistas da educação actual. As 
políticas educativas predominantes e 
as subsequentes mudanças operadas 
no ensino carecem frequentemente de 
uma visão de conjunto, da explicitação 
de objectivos a médio ou longo prazo 
e de adequação aos contextos, como, 
em princípio, os  processos educativos 
devem pressupor. Muitas mudanças são 
determinadas quase exclusivamente por 
um racional de competição económica, 
excluindo qualquer genuíno debate 
educativo. Daqui resulta um progres-
sive empobrecimento dos processos 
educativos e, a mais longo prazo, o 
enfraquecimento da participação cívica 
dos cidadãos na sociedade.

É verdade que o desempenho dos 
sistemas educativos nos países 
democráticos ocidentais gera muitas 
vezes um certo sentimento de insatis-
fação em relação às expectativas geradas 
(Egan, 2002). Mas é preciso ter em linha 
de conta que os ajustes e reformas que se 
vão produzindo nos sistemas de ensino 
sejam permanentemente actualizados 
através de um efectivo debate sobre os 
objectivos do sistema educativo. 

Como os fins da educação são em 
grande parte ignorados ou tratados como 
questões menores, sem que à sua volta se 
desenvolva um debate autêntico, o que 
realmente se passa é que cada vez mais 
o que acontece na escola está condi-
cionado por intuitos extrínsecos, como 
por exemplo as posições ideológicas, 
as necessidades da indústria ou até os 
pressupostos muitas vezes implícitos nas 
abordagens investigacionais. (Barrow, 
1999, p. 17)

A questão da inclusão das artes no 
ensino não pode estar dissociada desta 
problemática, sob pena de ser defini-
tivamente remetida para um plano de 
segunda ordem no contexto da educação 
básica dos cidadãos.

No nosso país, a argumentação mais 
ouvida e com potencial para influ-
enciar a opinião pública através dos 
meios de comunicação social, tem 
maioritariamente origem nas elites 
nacionais das áreas da política, da 
economia ou da comunicação social. 
A opinião publicada vai, invari-
avelmente, no sentido da transposição  
para  o  contexto educacional de uma 
linguagem, e de um racional, próprios 
dos mecanismos do funcionamento da 
economia, da actividade empresarial e 
da ideologia do mercado. Criticam-se, 
muitas vezes justamente, mas a maior 
parte delas bastante superficialmente e 
com deficiente sustentação, os baixos 
índices de desempenho das escolas (e 
dos alunos), a ineficácia da gestão e o 
centralismo do sistema educativo, e 
muitos outros aspectos que aqui seria 
exaustivo enumerar. Aponta--se, em 
suma, para o papel chave que a educação 
tem que passar a desempenhar no 
desenvolvimento económico  do  país,  
adivinhando-se,   consequentemente,  
mudanças  significativas  nesse sentido 
no sistema educativo - muitas certa-
mente necessárias. Mas importa também 
salientar que raras são as ocasiões em 
que é possível termos acesso ao contra-
ditório em relação à opinião predomi-
nantemente divulgada. Dito por outras 
palavras, são poucos os momentos em 
que nos grandes meios de comunicação 
social temos acesso à opinião especiali-
zada originária do próprio sistema 
educativo. Mas  concentremo-nos  por  
momentos  e  em  breve  síntese,  na  
argumentação  do Professor Daniel 
Bessa (1996), que é exemplificativa 
de como o racional económico parece 
constituir a única grande motivação para 
produzir alterações significativas no 
nosso sistema de ensino:

Portugal é um pequeno país dotado de 
uma economia aberta e sujeita às regras 
da concorrência global. O país depara-se 
com níveis concorrenciais crescentes 
dada a criação de cada vez mais empresas, 
em número quase ilimitado, em perma-
nente mudança e actuando em todos 
os mercados. A maioria dos chamados 
factores dinâmicos de competitividade 
está associada ao conhecimento. Até 
mesmo as estratégias de redução dos 
custos de produção são baseadas no 
domínio de conhecimentos específicos e 
no controlo e utilização de informação 
pertinente. Daniel Bessa (ibid., p. 3) 
refere ainda que as economias evoluem 
no sentido de uma  crescente  concen-
tração  em  actividades  de  serviços,  
em  detrimento  dos  chamados sectores 
primário (agricultura, pesca, indústria 
extractiva) e secundário (indústria trans-
formadora). Acresce que estes dois 
sectores, ao mesmo tempo que perdem 
importância relativa, crescem,  eles 
próprios, na intensidade dos serviços 
associados. Conhecimentos e capaci-
dade de prestação de serviços constituem 
novos factores de competitividade, 
sobretudo na concorrência entre países 
mais desenvolvidos. Colocados perante 
a questão da rapidez da mudança, fácil 
parece concluir que a competitividade 
decorre sobretudo da dinâmica destes 
novos  factores  de  competitividade,  
da  intensidade  e  da  rapidez  com  que  
evoluem,  da flexibilidade e da adapta-
bilidade que revelam às várias situações 
em que são chamados a intervir.

Vale, para Portugal, muito do 
que afirmámos atrás. A economia 
terciariza-se. Torna- se mais intensiva 
em conhecimento e em necessidade de 
prestação de serviços. Está submetida a 
uma mudança mais acelerada. (Bessa, 
ibid., p. 4)

De acordo com este autor, é tempo de 
extrair as implicações para o sistema 
de ensino e de “refundar o papel e o 
lugar da educação escolar”. E, em sua 
opinião, quais são essas implicações? O 
professor Bessa é bastante claro acerca 
deste aspecto:

A  escola  não  pode  determinar-
se  por  considerações  de  ordem  
exclusivamente económica; mas não 
pode ignorar que, cedo ou tarde, os 
alunos entrarão na chamada “vida 
activa”, no exercício de uma activi-
dade profissional. A escola interroga-
se, tem de  interrogar-se,  sobre  os  
saberes   indispensáveis  ao  exercício  
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desta  actividade profissional, e sobre 
a melhor forma de transmitir com 
eficácia esses saberes. (Bessa, ibid., 
p. 4)

Igualmente relevantes são as suas ideias 
no que se refere ao tema dos conteúdos 
curriculares,  entendidos  como  o  
que  deve  ser  ensinado  nas  escolas,  
especialmente  nos estádios iniciais do 
percurso educativo, precedendo e tendo 
em vista a entrada no mundo do trabalho.

Temos, a esse respeito, algumas ideias 
assentes. Somos de opinião que a escola 
deve investir  sobretudo  em  formações  
de  espectro  largo,  em  matérias  de  
aplicação  e interesse  generalizados.  
Julgamos  que,  a  este  respeito,  haverá  
muito  a  fazer  em matéria  de  currículos,  
para  os  adaptar  às  necessidades  da  
actividade  económica moderna.   (...)   
matemática   e   métodos   quantitativos;   
língua,   incluindo   línguas estrangeiras;   
comunicação;   informática   e   trata-
mento   da   informação   são   hoje indis-
pensáveis, em todos os níveis do sistema 
de ensino. (Bessa, ibid., p. 4)

Estes  são,  obviamente,  argumentos  
fortes  que  não  podem  ser  ignorados  
pelos educadores ou pelos respon-
sáveis pelo desenvolvimento das 
políticas educativas. E, de facto, eles 
não o são, uma vez que as reformas 
educativas levadas a cabo nos últimos 
tempos têm sido fortemente marcadas 
por um racional  económico mais ou 
menos coincidente com as ideias atrás 
referidas.

Do  ponto  de  vista  educacional  
também  não  é  fácil  responder  a  
este  tipo  de argumentação,   por  uma  
razão  simples:  enquanto  a  economia  
é  uma  actividade  que supostamente 
produz resultados  palpáveis, a maioria 
dos quais no curto prazo, a educação 
produz os seus efeitos mais signifi-
cativos a mais longo prazo, sem que 
muitas vezes se possa estabelecer uma 
relação de causalidade óbvia entre a 
educação e  as realizações concretas. 
Temos, no entanto, uma “desvantagem” 
comum: é que nem a educação nem 
a economia são ciências exactas. Há, 
portanto, espaço para a confrontação 
de ideias e para a troca construtiva 
de  pontos de vista tendo por base a 
relativa imprevisibilidade quer de uma 
quer de outra actividade.

Nas palavras do Professor Bessa não 
está claro o papel reservado às artes e 
à educação artística no âmbito da sua 

proposta de conteúdos curriculares. No 
entanto, uma coisa parece-nos certa: 
embora o autor não afirme que as artes 
devam ser removidas do currículo 
escolar básico, a educação artística 
parece não constituir uma das suas 
prioridades.

Um pouco em consonância com as teses 
mais utilitaristas, também há quem 
defenda (Deasy, 2002; Fiske, 1999), 
que a educação artística produz efeitos 
positivos verificáveis nas aprendizagens 
de outras matérias escolares, 
promovendo significativamente o 
desenvolvimento   da   capacidade   
crítica   e   uma   diversidade   de   
outras   competências diferenciadas. A 
ser verdade, coisa que ainda não foi 
inequivocamente demonstrada (Hetland 
& Winner, 2000), tal causaria certamente 
uma reacção positiva por parte dos que 
advogam as teses utilitaristas de que a 
educação deve servir prioritariamente a 
economia. Infelizmente, ainda  não  se  
conseguiu  estabelecer  uma  relação  
de  causalidade  inequívoca  entre  a 
aprendizagem das artes e a melhoria do 
desempenho escolar noutras matérias. 
O que se pode com alguma segurança 
afirmar é que a aprendizagem das 
artes, tal como qualquer outra área do 
conhecimento, incluindo as contidas 
no  currículo do Professor Bessa, 
podem provocar reacções positivas ou 
negativas nos estudantes consoante 
a  sua abordagem educativa seja 
desencadeada de forma estimulante e 
significativa, ou não. Neste sentido, 
e de um ponto de vista meramente 
teórico, as artes poderiam ser 
facilmente substituídas por outras áreas 
do conhecimento  consideradas  mais  
relevantes.  Este  tipo  de  argumentação  
não  favorece particularmente a inclusão 
da educação artística no currículo. A 
justificação poderá ser outra, e sobre ela 
nos deteremos mais adiante.

Há, porém, outras objecções que 
pode ser feitas às teses defendidas 
pelo Professor Daniel Bessa. Quando 
em 1996 foi produzida a comunicação 
sobre a qual nos temos vindo a debruçar, 
estávamos em pleno período de 
reverência às maravilhas da economia 
Irlandesa. Muitos especialistas em 
economia inundavam os  média 
com persuasivas lições acerca do 
desempenho económico deste país. A 
performance económica do chamado 
“Tigre Celta” era frequentemente 
apontada como o modelo a seguir 
no contexto da competitiva  economia 
global.  Infelizmente, porém,  (quase)  

nenhum  economista  conseguiu  
antecipar  o  desastre económico que 
viria a ocorrer na Irlanda ou o colapso 
dos mercados financeiros. No lugar de 
um “Tigre Celta” forte e empolgante, 
o que temos agora está mais próximo 
da imagem do lince Ibérico, a espécie 
de felino em maior risco de extinção 
no mundo. O caso da Irlanda constitui, 
em nossa opinião, um exemplo claro 
de como a excessiva conexão entre 
o sistema educativo  e  a  economia  
pode  ser  um  caminho  imprudente.   
À  luz  dos  dramáticos acontecimentos 
económicos recentes, será caso para 
questionar os mais acérrimos defensores 
das teses educativas liberais sobre qual 
o conjunto de valores a que deve estar 
sujeito o currículo escolar.

Deveremos ensinar os alunos a tornar-se 
tigres ou a cooperar com as vicis-
situdes do lince em vias de extinção? 
Talvez qualquer coisa no meio? E se 
prestássemos mais atenção a modelos  
de  desenvolvimento  económico  não  
especulativos,  mais  preocupados  
com  uma equitativa  distribuição  dos  
recursos   económicos,  mais  atentos  
à  sustentabilidade  do ambiente? Que 
mudanças, neste caso, seria preciso 
introduzir no currículo? Teria a educação 
artística  uma  melhor  oportunidade?  A  
economia  é  certamente  um  aspecto  
relevante  a considerar na educação 
das gerações mais jovens, mas não 
é o único ponto, nem, talvez, o mais 
importante.

No  domínio  da  filosofia  educacional  
relacionada  com  a  definição  dos  
grandes objectivos da educação, existem 
três ideias base que deveriam ser 
levadas em atenção quando da definição 
do currículo. De acordo com o filósofo 
Paul Standish, constituem objectivos 
da educação: “Primeiro, servir as 
necessidades da sociedade; segundo, 
transmitir e desenvolver as formas 
de conhecimento e de compreensão 
do mundo que  constituem a nossa 
herança comum; terceiro, contribuir 
para o desenvolvimento individual dos 
alunos.” (Standish, 1999, p. 35) Se estes 
três aspectos ocupassem um lugar equil-
ibrado na educação, talvez a educação 
artística saísse mais reforçada.

Se plenamente implementadas, algumas 
das ideias mais radicais acerca do 
carácter alegadamente (ou exclusiva-
mente) vocacional da educação corrom-
periam seriamente o ethos da  educação,  
cuja  principal  missão  consiste  em  
assegurar  aos  cidadãos  um  espaço  
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ignorados ou tratados como questões 
menores? Haverá lugar para as artes 
no currículo num contexto em que e 
as políticas educativas  parecem forte-
mente marcadas por aquilo que alguns 
consideram um utilitarismo exacerbado 
e um relativismo crescente?

Pelo posicionamento estruturante que 
a educação básica detém em todo 
o percurso formativo dos cidadãos, 
parece-me óbvio que a educação 
artística genérica deverá merecer a 
maior atenção por parte de todos os 
actores intervenientes no processo 
educativo.

No contexto dos primeiros anos do 
percurso escolar da população infantil 
e jovem, não  faz  sentido  manter  
adormecido  um  domínio  básico  de  
expressão  do  conhecimento humano 
– as artes. Se optarmos,  explicita 
ou implicitamente, por um currículo 
restritivo poderemos no futuro ser 
confrontados com a  existência de uma 
escola básica, universal e obrigatória 
onde larga percentagem de alunos – 
geralmente os  mais desfavorecidos – 
se encontrará fisicamente presente mas 
psicologicamente ausente. Para evitar 
este risco, teremos inevitavelmente  
que  situar  a  inclusão  das  artes  
no  ensino  como  um  problema  de 
“massificação”  da  educação  estética/
artística  de  base,  efectivamente  
dirigida  a  todos  os alunos abrangidos 
pela escolaridade básica.

É preciso ter em linha de conta que a 
esmagadora maioria dos alunos portu-
gueses contam  apenas  com  a  escola  
básica  como  único  espaço  estruturado  
de  formação,  de afirmação   e   diferen-
ciação   pessoais,   de   descoberta   e   de   
desenvolvimento   das   suas potenciali-
dades individuais. Não pode a escola  
ignorar esta realidade, sob pena de ser 
ela própria, em grande parte, respon-
sável por espalhar as sementes da frust-
ração e do insucesso escolar em muitos 
alunos que não encontram espaço para 
as suas expectativas  na  única “escolar” 
de que podem dispor.

O contacto com as características 
próprias e únicas da arte, através das 
aprendizagens artísticas, desafia as 
posturas educativas convencionais, 
questiona as atitudes preconceituosas 
em  relação  ao  outro,  influencia  positi-
vamente  o  comportamento  emocional  
dos  alunos. (White, 1984, 2002)

cultura é aqui interpretado do mesmo 
modo como as  ciências sociais o 
entendem, incluindo no seu significado 
todo aquilo que é construído pela 
espécie humana: ferramentas e tecno-
logias, língua e literatura, música  e  
arte,  matemática  e  ciências,  atitudes  
e  valores  –  o  modo  como  vivemos  
em sociedade. O antropólogo Claude 
Lévi-Strauss, na obra The Raw and the 
Cooked  (1983), descreve esta noção de 
cultura como “o imperativo universal 
humano para transformar a natureza 
em conhecimento”. Tal imperativo é 
comum a toda a espécie humana.

No seguimento  desta linha de pensa-
mento,  Denis  Lawton  (1986),  defende 
que a educação é, no  seu ethos, um 
processo de construção e de trans-
missão cultural de umas gerações para 
as outras. Sendo o termo cultura é aqui 
entendido no seu sentido antropológico, 
as  artes  constituem,  a  par  das  outras  
disciplinas  essenciais  do  conheci-
mento,  uma  das componentes básicas 
do conhecimento humano. Devem, 
portanto, constituir parte integrante 
do currículo escolar básico de todas as 
crianças e jovens.

Também Elliot Eisner (1986), referindo-
se à necessidade de a educação básica 
ter que incluir  um  conjunto  alargado  
de  aprendizagens  (nas  palavras  do  
autor:  wide  forms  of literacy), liber-
tando-se de uma certa visão estreita de 
currículo, deixa-nos a seguinte reflexão 
que consideramos da maior relevância:

Um  currículo   que   não   oferece   
aos   alunos   a   oportunidade   de   se   
tornarem “alfabetizados” em  certas  
formas  fundamentais  do  conheci-
mento,  limita  as  suas capacidades de  
usarem eficazmente outras formas de 
conhecimento [...] todos nós, somos 
tão capazes de „escrever‟ através 
dos nossos olhos e ouvidos como 
através do uso correcto das regras 
gramaticais ou da  lógica  linguís-
tica. As crianças que não aprendem a 
“ver” e a “ouvir” não serão capazes 
de escrever, não porque não saibam 
soletrar mas porque não terão nada 
para dizer. [...] a implementação de 
um currículo escolar equilibrado é 
um dos mais sérios problemas da 
educação hoje em dia.” (pg. 175)

Qual  deve  ser  o  posicionamento  
da  educação  artística  no  currículo  
da  educação básica,  numa  altura  
em  que os  fins  e os  objectivos  
gerais  da educação  são  largamente 

de aprendizagem onde todos tenham a  
oportunidade de explorar e desenvolver 
todas as suas capacidades intelectuais, 
pessoais e sociais, não apenas algumas.

Como refere o filósofo da educação 
Richard Stanley Peters (1979, p. 466),

Dado que a o processo de apren-
dizagem consiste essencialmente 
em aprender a viver, as atitudes, 
as  convicções e os desejos, e 
as reacções emocionais nestes 
domínios, terão  que  ser  desen-
volvidas  e  disciplinadas  através  
de  modos  diferenciados.  A apren-
dizagem e o controlo destas formas 
diversificadas de conhecimento 
constitui a característica distintiva 
da pessoa educada.

Ainda de  acordo  com  R.  S.  Peters  
(Ibid.,  p.  473),  “todos  os  indivíduos  
numa sociedade   democrática  devem  
ter  acesso  a  um  conjunto  de  formas  
diversificadas  de conhecimento que 
definem o sentido profundo da condição 
humana.”

No virar do Século XIX, John Dewey 
(1897) preconizava uma escola para 
todos como principal meio de democra-
tização do acesso ao conhecimento e de 
reconstrução social. Um século passado 
sobre a publicação destas teses progres-
sivas, haverá ainda muito caminho a 
percorrer para atingir tais objectivos.  
Diane Ravitch (2000) coloca, a este 
propósito, uma questão pertinente:

O que no princípio do Século XX 
era apenas um sonho – a educação 
universal – tornou-se uma realidade 
ao fim de cem anos. (...) Os alunos 
passam hoje mais tempo na escola 
do que nunca. Mas  será que eles 
também estão a aprender mais do 
que nunca?” (Ravitch, ibid., p. 454)

Talvez este seja um momento adequado 
para questionar os pressupostos e os 
valores que sustentam  as opções das 
políticas educativas. Como refere John 
White (1997, p. 86) “Comecemos pelo 
princípio e  recentremos o debate 
na pessoa. Qual é o nosso ideal de 
homem ou mulher “bem-educados”? 
Esta é a questão fundamental. É por 
aqui que todas as políticas educativas 
deveriam começar, e nunca o fazem.”

Uma certa visão estreita sobre o papel 
e a relevância da educação artística 
deve ser questionada a partir da relação 
entre cultura e educação. O termo 
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A escola básica tem um papel 
insubstituível de promover o 
conhecimento artístico, tornando-o 
acessível a todos. O currículo escolar, 
designadamente aquele que é oferecido 
à população infantil e juvenil  em geral, 
deve ser a expressão da diversidade 
de formas do conhecimento que 
constituem as invariáveis  culturais 
comuns à espécie  humana. É este 
aspecto que atribui à expressão 
“Educação Básica” o seu  sentido  mais 
profundo (Lawton, 1975).

Uma peça  de  arte,  ao  contrário  
de  uma  máquina,  não  é  apenas  o  
resultado  da imaginação  humana. Ela 
actua, também, ao nível da imagi-
nação humana, não se quedando pelo 
mero plano  da  existência física. O seu 
impacto alarga e estimula a experiência 
imediata de quem a observa. […] A 
obra de arte constitui um estímulo e um  
desafio  à  imaginação.  Este  preciso  
facto  constitui  a  natureza  intrínseca  
da experiência artística. (Dewey, 1934)
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[Resumo] Em Portugal, apesar da auto-
avaliação ser obrigatória desde 2002, 
foi a partir do lançamento do  Programa 
Avaliação Externa das Escolas  (AEE) que 
as escolas despertaram para o imperativo 
e necessidade de desenvolverem a sua 
autoavaliação. Baseado na análise dos 
dados constantes nos  relatórios de escola 
produzidos no âmbito da AEE em 2008/09 
e 2009/10, este estudo traça um  retrato das 
práticas avaliativas assumidas em escolas 
do Alentejo. Efetivamente, não existem 
recomendações concretas que forneçam 
indicações sobre a forma como  deve ser 
organizado o processo, importando, por 
isso, conhecer o modo como as escolas 
estão a responder a este grande desafio.

1.  A (Auto)Avaliação em Escolas do 
Alentejo

1.1 A problemática em estudo

Em Portugal, com a publicação da 
Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro 
– que aprova o Sistema de avaliação 
dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e dos ensinos básicos e 
secundário–, as escolas foram confron-
tadas com  a exigência de adoção de uma 
proposta reguladora que, valorizando a 
necessidade de se autoavaliarem, tem  
associada a ideia de qualidade e de boas 
práticas na prestação de um serviço 
público. Acredita-se que a maioria  dos 
problemas que se vivem  nas  escolas  
tem  de  ser  trabalhada  localmente,  
entendendo-se  a  avaliação  como  “um 
processo necessário para a auscultação 
e melhoria da qualidade” (Coelho et al., 
2008, p. 58). 

Há um claro entendimento de que a 
avaliação de desempenho das escolas é 
imprescindível para o aperfeiçoamento 
da sua organização e do seu funciona-
mento e, neste entendimento, tem-se 
assistido a uma aposta  na  implemen-
tação de mecanismos que permitam 
enraizar a cultura e a prática de avaliação 
em todas as dimensões do sistema 
de educação e formação. Embora se 
reconheça que ambas as modalidades 
da avaliação das escolas – interna e 
externa – contribuem para o desenvolvi-
mento organizacional e para a melhoria 
da qualidade dos serviços educativos  
prestados,  são  vários  os  autores  que  

enaltecem  o  papel  da  autoavalia-
ção  neste processo (Azevedo, 2007; 
Coelho et al., 2008; Gonçalves, 2009; 
Monteiro, 2009; Nunes, 2008; Silva, 
2007; Tavares, 2006), considerada a 
chave para a melhoria da qualidade em 
educação.

Apesar da autoavaliação ser obrigatória 
desde 2002, são vários os estudos que, 
ao retratar e tornar inteligível  o que 
acontece em contexto real, deixam trans-
parecer as resistências e os obstáculos  
aos  programas  de   avaliação  (Monteiro,  
2009;  Tavares,  2006),  os  quais  têm 
contribuído para impedir a existência 
de práticas  estruturadas, consistentes e 
sistemáticas de autoavaliação nas escolas 
(Azevedo, 2007; Costa, 2007; Inspeção  
Geral da Educação [IGE], 2007, 2009,  
2010;  Nunes,  2008).  Constata-se  que  
foi  sobretudo  a  partir  do  lançamento  
do Programa de Avaliação Externa das 
Escolas – em 2006, na sua fase piloto; 
de 2007 a 2011, no seu primeiro ciclo 
avaliativo; e, atualmente, a dar início 
a um novo ciclo, o segundo –, que as 
escolas despertaram para o impera-
tivo e necessidade de desenvolverem a 
sua autoavaliação, pelo que esta é uma 
prática ainda muito pouco enraizada 
no  quotidiano da maioria das escolas, 
havendo ainda muito para fazer de 
modo a que, como refere Azevedo 
(2007, p. 70), se beneficie de “uma 
avaliação que alimente a melhoria”. 
Não havendo, na legislação, a proposta 
de um modelo a seguir nem – salvo raras 
exceções – recomendações  concretas  
que  forneçam  às  escolas  indicações  

MODELOS E PRÁTICAS 
DE (AUTO)AVALIAÇÃO EM 

ESCOLAS DO ALENTEJO
[49]
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sobre  a  forma  como  devem organizar 
o processo, importa (e  interessa-nos) 
traçar um retrato das práticas avaliativas 
das organizações escolares.

Num processo de autoavaliação, é 
imprescindível que, de uma forma 
participativa, as escolas definam 
os  aspetos a avaliar, estabeleçam os 
critérios dessa avaliação e optem pelo 
modelo avaliativo   que   considerem   
mais   adequado,   podendo   este   ser   
construído,   adaptado   ou integralmente 
reproduzido de um dos vários existentes.

Assim, e partindo das interrogações As 
escolas assumem práticas de autoavalia-
ção? Que tipo de práticas  imple-
mentam? Adotam modelos específicos 
ou criam os seus próprios modelos?, 
optámos por realizar um estudo centrado 
na realidade das escolas do Alentejo, 
que se socorreu da análise dos dados 
constantes nos relatórios da  AEE, em 
2008/09 e 2009/10 e publicitados na 
página da IGE. A análise realizada visou 
responder à problemática em estudo, de 
acordo com os objetivos traçados para a 
investigação, a saber: (i) compreender 
se as escolas estão ou não a imple-
mentar a autoavaliação institucional; (ii) 
conhecer as práticas (e a sua natureza) de 
autoavaliação das escolas do Alentejo; e 
(iii) identificar os modelos/referenciais 
de avaliação adotados.

1.2 Opções metodológicas

Na tentativa  de  traçar  um  retrato  
das  práticas  avaliativas  de  escolas,  
delineou-se  uma investigação   que,  
sob  os  pressupostos  do  paradigma  

interpretativista  e  da  metodologia 
qualitativa, permitisse produzir conheci-
mento válido sobre as organizações em 
análise.

Trata-se  de  um  estudo  qualitativo  
contextualizado  –  e,  portanto,  não  
extensível  ou generalizável  –,   no  qual  
analisámos  um  pequeno  número  de  
informações  complexas  e pormenori-
zadas que integram os  relatórios de 
escola elaborados pela Delegação 
Regional do Alentejo da Inspeção Geral 
da Educação, no  âmbito  da Avaliação 
Externa das Escolas, em 2008/09 e 
2009/10. A análise recaiu sobre os textos 
produzidos no âmbito do ponto 5 do 
capítulo III – Conclusões da avaliação 
por domínio, dos pontos 5.1 e 5.2 do 
capítulo IV – Avaliação por fator e do 
capítulo V – Considerações finais dos 
referidos relatórios.

1.3 Unidades de Análise

Nesta investigação estiveram envolvidas 
as quarenta e cinco unidades de gestão do 
Alentejo que participaram  no Programa 
da Avaliação Externa das Escolas, nos 
anos letivos 2008/09 e 2009/10.

A tabela 1 mostra a distribuição das 
referidas unidades de gestão por 
tipologia e pelos anos letivos em que 
as mesmas foram sujeitas à avaliação 
externa.

As unidades de gestão que 
participaram nesta investigação 
são, maioritariamente, agrupa-
mentos  de  escolas  (aproximadamente,  

69%),  denotando-se  que  foi  no  ano  
letivo  de 2009/10 que se registou uma 
maior discrepância entre os números de 
agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas avaliados no Alentejo, pelas 
equipas da avaliação externa.

É de salientar que este estudo envolveu 
47% das unidades de gestão públicas 
dos ensinos básico e/ou  secundário do 
Alentejo: 45% das escolas não agrupadas 
do Alentejo e 47% dos agrupamentos de 
escolas da mesma região.

1.4 Apresentação/Discussão dos 
Resultados

1.4.1 Práticas e Processos de (Auto)
Avaliação nas Escolas

A análise efetuada aos relatórios da AEE 
permitiu-nos constatar que todas as 
unidades de gestão do Alentejo partici-
pantes neste estudo possuem práticas 
avaliativas, apesar de, em alguns casos, 
estas não enformarem ainda um processo 
estruturado e consistente.

São raras as referências que nos 
permitam datar o início deste tipo de 
práticas nas escolas. Apenas em quatro 
dos quarenta e cinco relatórios anali-
sados é mencionado o ano (letivo 
ou civil) em que a escola começou a 
assumir  práticas de autoavaliação. Um 
dos casos remete-nos para 2000, sendo 
os restantes posteriores a 2004/05.

A leitura da tabela 2 salienta que na 
maioria das escolas em análise (78%) 
existe processo de autoavaliação, sendo 

Tabela 1 – Distribuição das unidades de gestão participantes no estudo por ano letivo e por tipologia.

Tabela 2 – Unidades de gestão com e sem processo de autoavaliação instituído, de acordo com os dados constantes nos relatórios da AEE.
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Escolas começou a ser implementado.

Ainda no que se refere aos processos 
de autoavaliação das escolas, importa 
referir que o discurso utilizado pelos 
avaliadores externos recorre frequente-
mente a um conjunto específico de 
termos para caracterizar os processos de 
autoavaliação em vigência. Esses termos 
(identificados na tabela 3) surgem 
apenas em vinte e seis dos relatórios 
de escola analisados, verificando-se 
que, das quarenta e cinco unidades de 
gestão em estudo, cinco agrupamentos 
de escolas não tinham processo de 
autoavaliação instituído quando ocorreu 
a Avaliação Externa das Escolas; não  
há indicadores da existência ou não do 
referido processo em cinco unidades de 
gestão; e em nove relatórios,  embora 
se reconheça que existe processo de 
autoavaliação na escola, este é apenas 
caracterizado através da descrição dos 
procedimentos utilizados, sem se efetuar 
juízos de valor sobre os mesmos.

A análise da tabela 3 permite-nos 
constatar que são poucos (ou mesmo 

Considerando as trinta e cinco unidades 
de gestão nas quais há evidências de 
que existia, à data da  avaliação externa, 
processo de autoavaliação instituído, 
é possível datar o início do referido 
processo em apenas 46% dos casos, o 
que corresponde a dezasseis unidades 
de gestão (12 agrupamentos de escolas 
e 4 escolas não agrupadas). O gráfico 
1 mostra essa distribuição, sendo  
percetível  que os  anos  letivos  em  
que se  denota um  maior número  de 
processos  de autoavaliação iniciados 
são aqueles em que ocorre a avaliação  
externa ou os imediatamente anteriores.

De acordo com os dados disponibi-
lizados, é possível constatar que o 
intervalo de tempo que mediou  a  publi-
cação  da  Lei  n.º  31/2002  e  a  consti-
tuição  dos  processos  de  autoavaliação 
preconizados pela mesma foi de, pelo 
menos, três anos letivos, tendo este sido, 
na maioria dos casos, superior ou igual 
a seis anos. Na  verdade, todas as datas 
conhecidas são superiores ou iguais 
a 2005/06, ano letivo a partir do qual 
o Programa da Avaliação Externa das 

poucas (apenas cinco) as unidades 
de gestão que estão referenciadas 
como não tendo, à data da avaliação 
externa, processo de autoavaliação. 
Têm processo de autoavaliação 74% 
dos agrupamentos de escola e 86% das 
escolas não agrupadas envolvidas neste 
estudo.

Importa referir que, relativamente a 
cinco dos agrupamentos de escolas (que 
correspondem a 16% dos agrupamentos 
de escola e a 11% das unidades de 
gestão em análise), não há indicadores 
nos respetivos relatórios de escola que 
nos permitam afirmar que, nos mesmos, 
existiam ou não processo de autoavalia-
ção. Assim sendo, apenas nos é legítimo 
inferir que, à data da avaliação externa, 
11% das unidades de gestão (10% dos 
agrupamentos de escola e 14% das 
escolas não agrupadas em análise) não 
possuíam processo de autoavaliação 
de escola, 78% tinham processo de 
autoavaliação e sobre as restantes nada 
há a referir sobre a existência ou não 
deste processo.

Gráfico 1 – Ano letivo em que os processos de autoavaliação tiveram início (dados relativos apenas a 16 das 35 unidades de gestão com processo 
instituído).

Tabela 3 – Distribuição das asserções utilizadas na caracterização do processo de autoavaliação das unidades de gestão.
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da organização na escola é a constituição 
de uma equipa – composta por profes-
sores, na maioria dos casos – respon-
sável pela planificação, organização e 
operacionalização das dinâmicas subja-
centes ao mesmo.

O gráfico 2 mostra-nos que apenas uma 
unidade de gestão (1 agrupamento de 
escola) não nomeou um grupo de atores 
locais responsável pela dinamização 
do processo de autoavaliação. Todas as 
outras organizações (39, porque aqui 
apenas não foram consideradas as 5 
unidades de gestão que não possuem 
processo de autoavaliação) constituíram 
equipas para o desempenho das referidas 
funções.

Outro dos procedimentos que as escolas 
têm de assumir quando implementam 
um processo de autoavaliação – e que 
constitui, na maioria dos casos, uma 
(grande) dificuldade – é a planificação 
do trabalho a desenvolver: definição 
dos parâmetros a avaliar, dos métodos a 
utilizar, de quem inquirir, entre outros.

Os relatórios evidenciam uma diversi-
dade enorme de áreas avaliadas pelas 
escolas. Assim, considerando que a 
referenciação exaustiva das mesmas 
não traria valor acrescentado para 
este estudo, optamos por apenas fazer  
menção àquelas que são mencionadas 
em pelo menos dez relatórios. Neste 
sentido, são frequentemente  referen-
ciados os balanços efetuados ao sucesso 
escolar/resultados escolares (mencio-
nados em 38 relatórios), ao funciona-
mento da organização, ao nível dos 
serviços, órgãos e/ou estruturas (em 
28 relatórios) bem como às atividades 
e projetos implementados (em 27 
relatórios).Considerando todas as áreas 
focadas nos relatórios e a frequência 
com que surgem, parece-nos que, cada 
vez mais, nos aproximamos de processos 
de avaliação de escola que cumprem as 
três funções, consideradas nucleares, 

As correntes de investigação dão conta 
de uma diversidade de modelos de 
autoavaliação e a análise efetuada reitera 
esta ideia. Tudo indica que, recorrendo 
à classificação usada por Alaiz (2007), 
a maioria das unidades de gestão 
recorra a modelos abertos, entendendo, 
como refere o autor, que necessitam 
de modelos próprios de autoavaliação 
assentes na especificidade da escola.

Efetivamente,   Alaíz   (2007)   propõe   a   
redução   da   multiplicidade   de   refe-
renciais,   de procedimentos e de práticas 
de autoavaliação a dois grandes tipos de 
modelos – os estruturados e os abertos 
–, distintos pelo modo como concebem 
a organização escolar.

Os modelos estruturados - do qual a CAF 
é exemplo – consideram a escola como 
uma empresa e,  portanto, utilizam, sem 
grandes adaptações, os mesmos modelos 
de avaliação que funcionam nestas.

Os modelos abertos, assentes na 
especificidade da escola, entendem que 
esta necessita de modelos próprios de 
autoavaliação. As escolas são enten-
didas como “sistemas de ação concretos, 
com  uma  dinâmica  organizacional  e  
uma  maleabilidade  política  que  lhes  
permite  trabalhar internamente  as  
reformas  decretadas,  adaptando-as  e  
assimilando-as  à  sua  lógica  própria” 
(Afonso, 2005, p. 9) e, portanto, os 
atores locais têm de beneficiar de  uma 
“elevada zona de liberdade”, que lhes 
permita “traçar caminhos únicos” e 
“construir referenciais próprios”. (Alaíz, 
2007, p. 3)

1.4.4.  Os Procedimentos utilizados na 
Autoavaliação das Escolas

A análise dos relatórios de escola 
mostra-nos que um dos procedimentos 
que as unidades de gestão  tendem  a  
assumir  quando  pretendem  imple-
mentar  um  processo  de  autoavaliação  

raros) os indícios de que as escolas 
do Alentejo avaliadas em 2008/09 e 
2009/10 estivessem a implementar 
processos de autoavaliação capazes 
de  contribuir, de forma eficaz, para 
a melhoria do funcionamento da 
organização e dos serviços educativos  
prestados. Dos vinte e seis relatórios 
que incluem as asserções acima identi-
ficadas, apenas surge em dois deles  
que o processo de autoavaliação da 
escola  está  consolidado  ou  pratica-
mente  consolidado,  num  deles  que  o  
referido  processo  é consistente, e em 
dois deles que o processo é sistemático. 
Todas as restantes asserções apontam 
para processos em fase inicial ou para 
processos que, já tendo sido imple-
mentados, revelam-se ainda  pouco 
adequados ao fim para o qual foram 
preconizados: a melhoria da qualidade 
na educação.

1.4.2 Modelos e Referenciais de 
Avaliação das Escolas

O estudo efetuado permitiu-nos 
constatar que onze (31%) das trinta e 
cinco unidades de gestão que possuem 
processo de autoavaliação adotaram 
um modelo específico. Oito unidades 
de gestão (4  agrupamentos  de  escolas  
e  4  escolas  não  agrupadas)  seguem  
a  Common  Assessment Framework 
ou CAF e três escolas não  agrupadas  
regem-se pelo quadro de referência 
da Avaliação Externa das Escolas da 
responsabilidade da Inspeção Geral da 
Educação.

Há  ainda  referência  a  uma  escola  
que  segue  um  modelo  próprio,  
criado  por  si,  mas relativamente  aos  
restantes  vinte e três  casos, embora 
sejam  descritos  pormenores  sobre os 
processos, não há referências especí-
ficas quanto aos modelos e referenciais 
seguidos.

Gráfico 2 – Distribuição das unidades de gestão com e sem equipa de autoavaliação.
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1.5.  Considerações Finais

Porque o estudo aqui apresentado se 
baseou numa única fonte de informação 
– os relatórios da AEE –, estamos 
cientes de que o retrato traçado parte 
do que os avaliadores observaram e nos 
conseguiram transmitir através do  seu 
discurso, registado entre finais de 2008 e 
2010. O mais provável é que a realidade 
de algumas das unidades de gestão do 
Alentejo que participaram neste estudo 
seja, na atualidade, diferente da que 
foi caracterizada aquando da avaliação 
externa. No entanto,  importa  reiterar  
que  o  nosso  interesse  sempre  foi  
traçar  um  retrato  das  práticas avali-
ativas em escolas do Alentejo baseado 
nos dados recolhidos durante o primeiro 
ciclo do Programa de Avaliação Externa 
das Escolas.

Passando agora para as considerações 
que decorrem dos resultados obtidos 
com este estudo, cabe-nos referir que, 
embora se constate que a autoavaliação 
institucional não faz parte da cultura 
portuguesa, é notório que as escolas 
têm vindo a experimentar percursos 
diversos, na tentativa de se apropriarem 
desta modalidade de avaliação, darem 
resposta a este desafio de olhar intros-
petivo e procurarem o caminho mais 
adequado à sua realidade. No  entanto, 
foram dados apenas os primeiros 
passos e ainda há muito por fazer, pois 
os dispositivos de autoavaliação utili-
zados pelas escolas  são  ainda  muito  
incipientes   e,  em   alguns  casos,  
excessivamente  complexos  e buro-
cratizados, pouco participados pela 
comunidade, desintegrados das estraté-
gias de gestão e desarticulados da inter-
venção pedagógica concreta (Conselho 
Nacional de Educação, 2010).

escolas avaliam os resultados escolares 
dos seus alunos, o que, na nossa opinião, 
revela que as  pautas de avaliação (de 
final de período e de exames) constituem 
uma importante fonte de dados.

Na tabela  4,  não  foi  incluída a análise 
das  pautas  por este  ser um  método  
que não  foi explicitamente  referen-
ciado  no  discurso  dos  avaliadores  
externos.  No  entanto,  atendendo  às 
frequências apresentadas na  referida 
tabela e ao facto de 38 relatórios eviden-
ciarem que as escolas avaliam o sucesso 
escolar/resultados escolares, constata-se 
que este será um dos métodos mais utili-
zados, quer no que se refere ao número 
de unidades  de gestão que se socorrem 
do mesmo, quer pela frequência com 
que é usado, por uma mesma escola, ao 
longo  de um ano letivo.

Uma vez que as unidades de gestão 
recorrerem com frequência a instru-
mento de recolha de dados que implicam 
a inquirição, importa explicitar que 
membros da comunidade educativa 
estão envolvidos neste processo.

São frequentemente referenciados 
os docentes (em 16 relatórios), os 
funcionários (em 15 relatórios), os 
pais/encarregados de educação (em 15 
relatórios) e os alunos (em 15 relatórios).

Há sete relatórios que indicam que 
a comunidade educativa é inquirida, 
um outro refere que são envolvidos 
os utentes e outro utiliza a expressão 
diversos intervenientes. Em nenhum 
destes nove casos nos sentimos confor-
tável para inferir quais os elementos da 
comunidade que estariam envolvidos 
na recolha de dados para o processo de 
autoavaliação.

pelo Conselho Nacional de Educação 
(2008, 2010). São elas o fornecimento 
de informações e de elementos aos  
agentes do poder, à comunidade e aos 
atores educativos. A natureza das áreas 
avaliadas evidencia não só o  cumpri-
mento de obrigações – muitas vezes 
prescritas em normativos e solicitadas, 
com frequência, pelas instâncias do 
poder –, mas também a necessidade 
sentida pelas escolas na orientação 
das suas práticas rumo à melhoria dos  
serviços prestados e, sobretudo, dos seus 
resultados, com repercussões nas repre-
sentações criadas quer na comunidade, 
quer junto dos agentes do poder local, 
regional e nacional.

No que concerne aos métodos utilizados 
na recolha dos dados, os relatórios da 
AEE referem os inquéritos (princi-
palmente, por questionário), a análise 
documental (de atas e de relatórios) e 
a observação (de aulas e de reuniões), 
conforme se pode constatar na tabela 4.

A  leitura  da  referida  tabela  permite-
nos  constatar  que  o  método  utilizado  
com  maior frequência na recolha de 
dados pelas escolas é o inquérito por 
questionário, muitas vezes aplicado a 
docentes, funcionários, alunos e pais/
encarregados de educação. Segue-se 
a análise documental, constatando-se   
que   os   métodos   menos   utilizados   
são   os   inquéritos   por   entrevistas   e, 
principalmente, a observação (de aulas 
ou de reuniões).

Um dos métodos que não é explicita-
mente mencionado nos relatórios, mas 
que consideramos ser pertinente  focar 
neste estudo é a análise das pautas dos 
resultados da aprendizagem dos alunos. 
Vinte e cinco relatórios referem que as 

Tabela 4 – Distribuição das unidades de gestão que recorrem a inquéritos, análise documental e à observação na recolha de dados para a sua 
autoavaliação.
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em si, do seu funcionamento e dos 
resultados dos seus alunos. A autoaval-
iação deve desencadear mecanismos 
de aprendizagem organizacional, ser 
um processo colegial, participativo e 
construtivo, que encara a escola como 
um todo, analisa o seu funcionamento 
como uma comunidade viva e conduz a 
um diagnóstico que coloca em evidência 
os seus pontos fortes e fracos.

Como referem McNamara e O´Hara 
(2005), quando as escolas não inter-
pretam o sentido e a função da sua 
autoavaliação e se sentem forçadas a 
implementá-la, apostam sobretudo na 
forma e não  no  processo  e,  como  tal,  
as  práticas  desenvolvidas  não  têm  
qualquer  utilidade  para  a promoção da 
qualidade.

Verificamos que algumas escolas 
(poucas) do Alentejo parecem ter já 
conseguido explorar as potencialidades  
da  autoavaliação,  mas  são  ainda  muitas  
as  que  continuam  numa  fase  de expe-
rimentação, aparentemente  sem  rumo. 
A avaliação das organizações escolares 
é hoje uma necessidade emergente e, 
portanto, as escolas, locais tradicional-
mente assumidos como lugares de 
aprendizagem, têm agora de assumir-se 
como organizações aprendentes.
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Nesta caminhada, está diretamente 
envolvida a modalidade externa da 
avaliação que, apesar de  ter  sido  
encarada,  durante  muito  tempo,  
como  uma  operação  de  controlo  sem  
qualquer influência  direta  nas  práticas  
de  ensino  e  aprendizagem,  tem,  nos  
dias  de  hoje,  um  papel preponderante 
na vida das escolas.

Tal como se pode constatar através desta 
comunicação (nas seções 1.4.1 e 1.4.2), 
da leitura atenta dos  relatórios de escola 
e de vários estudos (de que são exemplo 
Fialho et al., 2010a, 2010b), em alguns 
casos, o Programa da Avaliação Externa 
das Escolas estimulou processos de 
autoavaliação nas escolas – ou porque 
a sua intervenção também iria incidir 
nesse domínio e as escolas pretendiam 
dar uma boa  imagem ou porque os 
avaliadores externos apontaram como 
ponto fraco a inexistência do processo 
–, forneceu um quadro de referência 
para a autoavaliação das  escolas,  
o  qual  é  seguido  integralmente  ou  
adaptado  por  alguns  agentes  educa-
tivos  e, sobretudo, devolveu, no final 
do processo, um diagnóstico sobre a 
organização,  que apontou, entre outros, 
os seus pontos fortes e fracos, tendo 
servido, em algumas situações, para que 
fossem definidas   prioridades   e   planos   
estratégicos   de   melhoria   com   impli-
cações   nas   práticas organizacionais e 
pedagógicas das escolas.

A análise destes quarenta e cinco 
relatórios permitiu-nos constatar 
que, como refere Costa (2007), nas 
escolas existem três campos distintos 
de avaliação: avaliar para elaborar um 
relatório, numa perspetiva técnico-
burocrática; avaliar para dar visibi-
lidade à organização, numa vertente 
de  marketing;  e/ou  avaliar  para  nós  
próprios,  no  sentido  de  efetuar  uma  
autorreflexão  que conduza a melhorias 
e ao desenvolvimento organizacional. 
Para além das finalidades com que é 
realizada e dos seus destinatários, a 
(auto)avaliação das escolas é condi-
cionada por muitos outros fatores, dos 
quais se pode destacar a competência da 
equipa de autoavaliação.

Estamos  convictas  de  que  não  há  
um  modelo  universal  nem  processos  
perfeitos  que determinem o  sucesso das 
práticas. Convém que cada organização 
escolar, num processo de aprendizagem, 
trace o seu próprio caminho e, de forma 
participativa, consiga obter informações 
válidas que conduzam a sua ação para 
a melhoria  continuada da organização 
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[Resumo]As mudanças educacionais 
desejáveis passam pela assunção da 
escola enquanto organização peculiar que 
tem como premissa a interação entre as 
pessoas para a promoção da educação e 
formação humanas. A escola caracteriza-
-se por ser um sistema de relações sociais 
com particularidades de interação que 
a diferenciam das empresas convencio-
nais. Afigura-se essencial que nela haja 
lugar a uma gestão holística e sustentá-
vel nas áreas da estratégia, criatividade 
e inovação, da gestão do capital humano 
e do conhecimento. Para tal, parece ser 
necessário investir fortemente em áreas 
tais como a da formação, da comunicação 
e informação e, centralmente, da autorre-
gulação ou autoavaliação.

1. INTERAÇÃO ESCOLA, 
FAMÍLIA E COMUNIDADE NO 
PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 
DAS ESCOLAS: SINAIS DE 
MUDANÇAS EDUCACIONAIS

1.1. PROBLEMÁTICA EM 
ESTUDO

Na atual sociedade do conhecimento 
e da globalização, a escola não pode 
continuar a ser entendida como mero 
veículo de transmissão de conheci-
mentos. Diversos estudos levados a cabo 
em contexto escolar (Polonial et al, 
2005; Dressen et al, 2007; Villas-Boas, 
2009; Silva, 2007) têm, nas últimas 
décadas, destacado o papel da escola, 
peculiar e socialmente nuclear para 
o desenvolvimento humano holístico, 
harmonioso e integral. As organizações 
educativas assumem-se como contextos 
de desenvolvimento, pelo que se 
defende a necessidade de levar a cabo 
uma reflexão sobre a sua função social, 
as suas tarefas e papéis na sociedade 
contemporânea (Dressen et al, 2007). 
Esse será apenas um dos argumentos 
que justificam a necessidade de 
compreender (para estimular) o envolvi-
mento entre a escola e a família, o outro 
dos contextos nucleares para a aprendi-
zagem e o desenvolvimento humanos, 
tanto mais que ―como um microssistema 
da sociedade, (...) [a escola] não apenas 
reflete as transformações atuais, como 
também tem de lidar com as diferentes 
demandas do mundo globalizado.” 

(Dressen et al., 2007, p.23). Também 
as questões das aprendizagens e dos 
contextos de aprendizagem informais 
e, consequentemente, o questionamento 
acerca das interações entre a escola e 
a comunidade educativa não podem 
deixar de ocupar o pensamento de todos 
os agentes educativos, bem como o dos 
investigadores.

No contexto investigativo das Ciências 
da Educação, outro estímulo dá 
relevância aos estudos das unidades de 
gestão escolares (UGE), na perspec-
tiva das interações entre as famílias, 
as escolas e as comunidades educativas: 
a necessidade de prestação de contas, 
imposta pela legislação portuguesa 
desde 2002, com a publicação da Lei n.º 
31/2002, de 20 de dezembro, que aprova 
o sistema de avaliação dos estabeleci-
mentos de educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário.

Contudo, apesar de legalmente previstas, 
as práticas de Avaliação Interna (AI) e 
de Autoavaliação (AA) apresentam-
-se numa variedade ampla de modus 
operandi que este estudo tenta 
retratar, sendo certo que o olhar inter-
pretativo que nos orientou se centrou 
nas dinâmicas de interação entre a 
família, a escola e a comunidade 
educativa, explicitadas ou indiciadas 
nos Relatórios da Avaliação Externa das 
Escolas (AEE), processo a que as dez 
UGE que estudámos foram sujeitas no 
ano letivo de 2006/2007, o primeiro da 
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primeira fase daquele processo, a cargo 
da Inspeção Geral de Educação (IGE).

Parece-nos inquestionável que os 
esforços de regulação e avaliação das 
UGE, numa lógica de prestação de 
contas com vista à melhoria do serviço 
educativo prestado pela escola pública, 
são fundamentais quer para o avanço 
da pesquisa educacional no país, quer 
para o desenho de políticas públicas 
que respondam aos problemas priori-
tários, assim como para o monitora-
mento e o controle social sobre essas 
políticas públicas (Ribeiro et al, 2005).

Numa escola que se pretende simulta-
neamente inclusiva e de excelência, o 
conhecimento das formas de envolvi-
mento quer dos alunos, quer das 
famílias, quer de elementos da 
comunidade educativa afigura-se-nos 
como uma necessidade inquestionável, 
no sentido da construção de projetos 
e ambientes educativos de qualidade, 
capazes de responder à medida das 
necessidades específicas de cada 
contexto escolar e, também, de todos e 
de cada um dos alunos.

Assim, e partindo das interrogações (i) 

De que forma participam as famílias 
e a comunidade envolvente no processo 
de autoavaliação das organizações 
escolares? (ii) Poderão identificar-
-se boas práticas nas interações entre 
as escolas, famílias e comunidade 
educativa, nomeadamente em áreas 
como as da formação e da comuni-
cação e informação?, levámos a 
cabo um estudo centrado na realidade 
das escolas do Alentejo, a partir da 
análise dos dados constantes nos 
relatórios de escola, produzidos pela 
Delegação Regional do Alentejo da 
IGE, no âmbito da AEE, em 2006/2007 
e publicitados na página online daquele 
serviço do Ministério da Educação. 
A análise realizada visou responder à 
problemática em estudo, de acordo com 
os objetivos traçados para a investi-
gação, a saber:

(i) Conhecer o grau de participação 
das famílias e comunidade educativa na 
concretização do processo de autoava-
liação das escolas;

(ii) Identificar boas práticas nas intera-
ções entre as escolas, as famílias e a 
comunidade educativa – nomeadamente 
em áreas como as da formação pessoal e 

social e da comunicação e informação.

(iii) Identificar práticas bem sucedidas 
na interação entre as escolas, as 
famílias e a comunidade educativa, 
nomeadamente em áreas como as da 
formação pessoal e social e da comuni-
cação e informação.

1.2. METODOLOGIA

Pretendendo dar visibilidade à 
actuação de algumas organizações 
escolares relativamente à problemática 
da interação entre escola, família 
e comunidade, centrámo-nos no 
paradigma interpretativista, com uma 
abordagem qualitativa da temática, por 
considerarmos que seria esta a meto-
dologia que melhor responderia aos 
objectivos da investigação. Trata-se 
de um estudo qualitativo contextua-
lizado – e, portanto, não extensível 
ou generalizável – no qual analisámos 
um pequeno número de informações 
complexas e pormenorizadas que 
teve por base a análise documental 
(Relatórios de escola elaborados pela 
Delegação Regional do Alentejo da 

Tabela 1. Caracterização das unidades escolares selecionadadas para análise dos Relatórios da Avaliação Externa

Uge 
Localização N.º Total De 
N.º Total de Nível de Ensino

Alunos 
Professores

Índice de Desenvolvimento Social

UGE 1 Alto Alentejo 688 86 
Escola Secundária 3

UGE 2

Alto Alentejo 700 100 Escola Secundária
com 3ºCiclo 

2

UGE 3

Informação não
Alentejo Litoral 577 disponível no 
Escola Secundária 2

Relatório da AEE

UGE 4

Baixo Alentejo 456 55 Escola Secundária
com 3ºCiclo 

2

UGE 5

Alentejo Litoral 1138 90 Agrupamento
Vertical de Escolas 

2

UGE 6

Alentejo Litoral 850 100 Agrupamento
Vertical de Escolas 

2

UGE 7

Baixo Alentejo 856 112 Agrupamento
Vertical de Escolas 

1

UGE 8

Informação não Agrupamento
Alto Alentejo 617 disponível no Vertical de Escolas 3

Relatório da AEE

UGE 9

Baixo Alentejo 1166 126 Agrupamento
Vertical de Escolas 

3

UGE
10

Baixo Alentejo 1083 128 Agrupamento
Vertical de Escolas 

3
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IGE no âmbito da Avaliação Externa 
das Escolas, legislação e bibliografia de 
autor).

À análise dos Relatórios da AEE das 
dez escolas que integram este estudo 
estiveram subjacentes os seguintes 
objetivos:

a) identificar as escolas nas quais se 
destacam e valorizam as interações 
escola/família e escola/comunidade;

b) tipificar essas interações: partici-
pação em reuniões, para receber infor-
mações; participação em reuniões, para 
fornecer informações; participação em 
tomadas de decisão, relativas ao seu 
educando; participação em tomadas de 
decisão, relativas ao funcionamento da 
organização; participação nos órgãos 
de administração e gestão (Conselho 
Pedagógico, Assembleia de Escola); 
participação em ações de Avaliação 
Interna (AI);

Quanto à análise da legislação, desta-
camos o facto de termos procedido à 
análise da legislação vigente no ano 
letivo que baliza este estudo, tendo por 
base o objetivo de identificar os princí-
pios base da participação dos pais e 
da comunidade envolvente na vida da 
escola.

1.2.1. UNIDADES DE ANÁLISE

Esta investigação envolveu a análise 
de dez UGE que, no Alentejo e no ano 
letivo de 2006/2007, participaram no 
Programa de AEE.

A tabela seguinte procede a uma breve 
caracterização das referidas unidades de 
gestão.

1.2.2. PROCEDIMENTOS

Em articulação com o problema da 
investigação e com o tipo de informação 
que se pretendia recolher, foi feita uma 
análise comparativa dos dados reco-
lhidos nos relatórios da Avaliação 
Externa das diferentes Escolas, 
através da identificação e listagem 
dos processos de interação entre 1) a 
escola e os alunos, 2) a escola eos pais/
encarregados de educação e 3) a escola 
e a comunidade. Os resultados foram 
apresentados em figuras e tabelas. A 
discussão dos resultados beneficiou do 

contributo das investigações e aportes 
dos autores referenciados.

A primeira fase desta investigação 
contemplou a familiarização com a 
natureza e com a área do objeto de 
estudo, a definição da problemática e 
dos seus objectivos, a delimitação dos 
casos a analisar e a escolha dos recursos 
e das técnicas a utilizar.

De seguida, determinado o número 
de unidades de análise e definidos os 
critérios para a sua selecção, a consulta 
da página http://www.ige.min-edu.
pt/site_actividadev2/homepage.htm 
permitiu o acesso aos Relatórios da AEE 
das UGE selecionadas.

Após a análise de conteúdo dos norma-
tivos legais e dos relatórios da AEE 
elaborados pela IGE, procedeu-se à 
análise dos mesmos, à reflexão sobre 
os resultados obtidos, confrontando-os 
com os referenciais teóricos e à redação 
deste documento: o relatório final deste 
estudo.

1.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

São diversos os estudos centrados nas 
questões do envolvimento entre família 
e escola, principalmente no que se refere 
às implicações da articulação entre esses 
dois pilares fundamentais da vida das 
crianças e jovens e nas suas relações 
com o sucesso escolar. São, porém, em 
menor número as pesquisas que têm 
investigado as inter-relações entre os 
papéis da família e da escola, de modo 
a oferecer estratégias que promovam 
o aprimoramento e a ampliação dos 
modelos de relação entre os dois 
ambientes (Polonial et al., 2005). A 
legislação portuguesa aponta inequiv-
ocamente para um redesenhar das inter-
ações entre escola, família e comundade, 
as quais se deverão constituir como a 
base da autonomia legalmente consig-
nada. Defendia-se no Preâmbulo do 
Decreto-lei n.º 115/A, de 1998, de 4 
de maio (o qual regia o funcionamento 
das escolas no ano letivo de 2006/2007, 
quando as UGE que analisamos foram 
alvo da AEE), que a escola devia ser 
entendida como “o centro das políticas 
educativas”, devendo “construir a sua 
autonomia a partir da comunidade em 
que se insere, dos seus problemas e 
potencialidades, contando com uma 
nova atitude da administração central, 
regional e local, que possibilite uma 
melhor resposta aos desafios da 

mudança”. O agora vigente Decreto-lei 
n.º75/2008, de 22 de abril (que define o 
Regime de Autonomia, Administração e 
Gestão dos Estabelecimentos Públicos 
da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos 
Básico e Secundário e que substitui o 
diploma legal atrás enunciado) justifica 
da forma seguinte a alteração legislativa:

Em primeiro lugar, trata-se de 
reforçar a participação das famílias e 
comunidades na direcção estratégica 
dos estabelecimentos de ensino. É 
indispensável promover a abertura 
das escolas ao exterior e a sua 
integração nas comunidades locais. 
Para tanto, torna-se necessário 
assegurar não apenas os direitos 
de participação dos agentes do 
processo educativo, designadamente 
do pessoal docente, mas também a 
efectiva capacidade de intervenção 
de todos os que mantêm um interesse 
legítimo na actividade e na vida de 
cada escola. Uma tal intervenção 
constitui também um primeiro nível, 
mais directo e imediato, de prestação 
de contas da escola relativamente 
àqueles que serve.

Este objectivo é concretizado, no 
presente decreto-lei, através da insti-
tuição de um órgão de direcção estra-
tégica em que têm representação o 
pessoal docente e não docente, os 
pais e encarregados de educação 
(e também os alunos, no caso dos 
adultos e do ensino secundário), as 
autarquias e a comunidade local, 
nomeadamente  representantes de 
instituições, organizações e activi-
dades económicas, sociais, culturais 
e científicas.

A este órgão colegial de direcção — 
designado conselho geral — cabe a 
aprovação das regras fundamentais 
de funcionamento da escola (regula-
mento interno), as decisões estra-
tégicas e de planeamento (projecto 
educativo, plano de actividades) e 
o acompanhamento da sua concre-
tização (relatório anual de activi-
dades) (Preâmbulo)

A análise dos Relatórios da AEE 
das UGE revela que a representativi-
dade de alunos, pais/encarregados de 
educação e elementos da comuni-
dade educativa nos diferentes órgãos 
de administração e gestão escolares 
(Conselho Pedagógico e Assembleia de 
Escola – órgão atualmente substituído 
pelo Conselho Geral) e estruturas de 
orientação educativa (nomeadamente 
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de participação dos professores, dos 
alunos, das famílias, das autarquias, de 
entidades representativas das activi-
dades sociais, económicas e culturais 
e ainda de instituições de carácter 
científico.”

Para que as escolas acedam à autonomia 
decretada, impõe-lhes a tutela a demons-
tração ou evidenciação do equilíbrio 
entre a qualidade na prestação do 
serviço educativo, práticas de prestação 
de contas (quer interna, através da AI, 
quer externa, aquando da AEE) e a 
valorização dos diversos intervenientes 
no processo educativo, designadamente, 
professores, pais, estudantes, pessoal 
não docente, representantes do poder 
local e demais elementos da comuni-
dade educativa contextualizadamente 
relevantes. A representação das famílias 
estava assegurada, em 2006/2007, na 
Assembleia de Escola (atualmente, 
o Conselho Geral), no Conselho 
Pedagógico (através da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação) 
e nos Conselhos de Turma. A comuni-
dade tinha assento na Assembleia de 
Escola, agora Conselho Geral. Contudo, 
a leitura atenta dos Relatórios da AEE 
das dez UGE que analisámos revela 
a existência de um afastamento no 
posicionamento de docentes e famílias, 
relativamente à articulação (legalmente 
prevista e pedagogicamente desejável) 
entre a esfera familiar e a esfera escolar.

Como revela o discurso dos avalia-
dores que atrás transcrevemos, existe 
uma clara intenção de aproximação à 
família e à comunidade, por parte da 
quase totalidade das UGE que vimos 
analisando. Apesar da existência de 

• “O envolvimento dos alunos na 
vida da escola, num quadro de 
aprendizagens e de convivência 
democrática, tem sido dificultado 
pelo facto de não estarem constitu-
ídos em associação. (UGE4);

• Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos só 
esporadicamente são chamados 
a opinar sobre assuntos que 
lhes dizem diretamente respeito, 
não lhes sendo claramente expli-
cados os critérios que presidem 
às decisões tomadas em vários 
aspetos da vida da escola. (UGE5);

• Os alunos, tal como os membros 
da comunidade educativa, com 
exceção dos que têm assento nos 
órgãos e estruturas de orientação 
educativa, tiveram pouca partici-
pação na programação das ativi-
dades e na discussão do Projeto 
Educativo. (UGE7);

• A diversificação da oferta formativa 
surge para atender aos interesses 
e às expectativas das crianças/
alunos e dos pais/encarregados de 
educação e da comunidade local 
(UGE9) ou para responder aos 
interesses e às necessidades dos 
alunos e da comunidade. (UGE10).

É já na Lei de Bases do Sistema 
Educativo (Lei n.º46/1986, de 14 de 
outubro, artigo 43.º, n.º2) que surge a 
defesa do princípio de que “O sistema 
educativo deve ser dotado de estruturas 
administrativas de âmbito nacional, 
regional autónomo, regional local, que 
assegurem a sua interligação com a 
comunidade mediante adequados graus 

nos Conselhos de Turma), por si só, 
não assegura a sua participação nas 
tomadas de decisão relativamente ao 
funcionamento e regulação da organi-
zação. Mesmo assim, apenas nas UGE 
em que existe Associação de Estudantes 
tal acontece: três, num total de dez. O 
discurso dos avaliadores parece ser 
elucidativo desse déficit de inter-
venção quer de pais quer de alunos, 
ou seja, demonstrativo de algum déficit 
de democraticidade na governança das 
escolas portuguesas:

• A participação dos pais nas ativi-
dades da escola e o acompa-
nhamento do processo de 
aprendizagem dos seus educandos 
é tida como ponto fraco.” (UGE1); 
“O envolvimento dos pais/encarre-
gados de educação no processo de 
aprendizagem dos seus educandos 
cresceu, mercê do seu próprio 
interesse e do esforço envidados 
pelo Agrupamento. (UGE8);

• Os alunos são, pontualmente, 
chamados a dar opinião sobre 
assuntos que lhes dizem direta-
mente respeito, como sudeceu com 
a revisão do Regumalento Interno. 
(UGE1); Os alunos foram pontual-
mente envolvidos nas decisões que 
lhes dizem respeito. (UGE6);

• A Escola ainda não implementou 
mecanismos para consultar ou 
envolver alunos, pais e encarre-
gados de educação, bem como a 
comunidade local na discussão do 
Projeto Educativo e do Plano Anual 
de Atividades.” (UGE3);

Tabela 2. Caracterização das interações entre escola e família

Indicador UGE

1. Envio de correspondência / informações de diversa índole UGE1, UGE4, UGE7, UGE10

2. Existência de Gabinetes de Atendimento (a alunos e/ou a famílias)
UGE9, UGE10

3.                Projetos / atividades destinadas às famílias
UGE1, UGE2, UGE4, UGE5, UGE7, UGE10

4. Adequação do Projeto Curricular de Turma à intervenção das famílias UGE4, UGE5

5. Utilização da Página Web da UGE para divulgação de informações / actividades / projetos UGE2
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genera-lizada de diversas medidas de 
política educativa: a intervenção do 
Núcleo de Apoios Educativos e do 
Psicólogo Escolar (nomeadamente 
na realização de orientação escolar e 
vocacional), a implementação de Planos 
ou Programas como o Desporto Escolar, 
o Plano de Educação para a Saúde, o 
Plano Tecnológico da Educação, o Plano 
de Acção para a Matemática, bem como 
a oferta educativa diversificada, através 
da efetivação de Cursos de Educação 
e Formação de Jovens, de turmas de 
Percursos Curriculares Alternativos, 
do Ensino Recorrente, ou as medidas 
de recuperação, acompanhamento ou 
desenvolvimento previstas no Despacho 
Normativo n.º50/2005, de 20 de outubro.

Importa, contudo, destacar que a imple-
mentação de tais programas ou planos 
assume uma vertente de contextua-
lização da acção educativa. De facto, em 
todos os Relatórios da UGE se justifica a 
diversificação da oferta formativa com o 
argumento de responder aos interesses e 
às necessidades dos alunos e da comuni-
dade, mesmo como forma de promover 
“A inclusão e a prevenção do insucesso 
escolar” (UGE7).

As informações fornecidas pela inves-
tigação contextualizada na realidade 
escolar podem melhorar não só o 
conhecimento empírico que sobre 
essa vertente da vida social se tem, 
como podem, também, constituir-se 
enquanto instrumento de tomada de 
decisões, quer a nível local (isto é, das 
próprias escolas), quer a nível global, 
ou de políticas educativas. Após termos 
lançado um olhar direcionado para a 
particularidade do envolvimento das 
famílias na vida das escolas (a partir 

se tem vindo a fazer gradual e lenta-
mente, embora o discurso político 
atual surja eivado de uma lógica de 
abertura à comunidade, nomeadamente 
através do princípio de accountability, 
termo polissémico que adotamos 
com Afonso (2009) associando três 
dimensões autónomas, porém articu-
ladas: a avaliação, a prestação de contas 
e a responsabilização. A participação 
dos pais e encarregados de educação na 
vida escolar dos seus filhos e educandos 
vai decrescendo, à medida que eles 
progridem no sistema de ensino: 
questionamo-nos se tal facto deverá ser 
entendido como um sinal de confiança 
na escola e nos seus agentes educativos, 
ou se se tratará de mera desresponsabi-
lização por delegação de competências 
nos próprios alunos (Relatório da AEE 
das UGE7 e UGE9).

Esse alheamento da vida escolar não 
atravessa de igual modo todas as classes 
e grupos sociais (Almeida, 2005), 
afetando de maneira mais visível os 
grupos mais desfavorecidos. À escola 
atual, simultaneamente inclusiva e de 
excelência (Fialho et al, 2011) compete 
contrariar esse desinvestimento na 
escola e no seu capital cultural, por parte 
de algumas famílias: a escola emerge 
nos Relatórios da AEE como uma 
instituição pensada para o desenvolvi-
mento integral dos alunos, apostando 
explicitamente no ―desenvolvimento 
de competências a nível cognitivo, 
relacional e comportamental‖ (UGE8).

De forma transversal destaca-se, 
nos Relatórios da AEE analisados, 
a existência de sinais explícitos da 
aplicação de imperativos legais, o 
que se manifesta na implementação 

dificuldades de diversa ordem, a lite-
ratura nesta área sugere que a relação 
entre a escola e a família se apresenta 
como uma das condições indispensáveis 
para a qualidade das escolas, sendo 
que alguns autores defendem que essa 
relação pode ser modificada positiva-
mente para benefício de todos (alunos, 
pais e professores) através da actuação 
dos próprios agentes educativos (Villas-
Boas, 2009).

Voltamos a centrar a nossa atenção 
nos dados fornecidos pelos Relatórios 
da AEE, para constatarmos a centrali-
dade da figura do Diretor de Turma 
em todo o processo de articulação 
(seja por via da comunicação, seja 
através da auscultação de interesses 
ou motivações, seja, ainda, através do 
encaminhamento para outros agentes ou 
instituições) entre a escola e as famílias.

É ainda de assinalar a relevância 
atribuída a áreas curriculares, como a 
Formação Cívica, para a implementação 
de atividades no âmbito da cidadania, 
e a realização de projetos ou atividades 
destinadas às famílias. A tipificação das 
principais formas de interação escola/
família são ilustradas na tabela que a 
seguir apresentamos.

Afigura-se, pois, confirmada a tese 
defendida por alguns autores (Afonso, 
2004; Barroso, 2005; Nunes, 2008) 
de que as famílias têm vindo a ganhar 
protagonismo e capacidade de inter-
venção nas escolas portuguesas, numa 
lógica de regulação pelo mercado, 
regulação comunitária ou regulação 
local. Contudo, a falta de tradição 
associativa da população portuguesa, 
em geral, implica que essa intervenção 

Gráfico 1 – Papel da comunidade educativa nas escolas
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ser asseguradas (Coelho et al, 2008). 
Caminho organizacional que as dez 
UGE que analisámos revelaram ter 
iniciado, em maior ou menor profundi-
dade, traçando o seu próprio percurso.

1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola não pode deixar de ser conside-
rada um organismo social que reúne 
pessoas que interagem mutuamente 
por meio de estruturas e processos 
organizativos exclusivos, visando 
alcançar objetivos educacionais. Parece 
necessário continuar a proceder à 
gestão da mudança educativa, construir 
uma cultura organizacional que invista 
na comunicação, desenvolva as capaci-
dades da totalidade dos atores organi-
zacionais e intensifique as interações 
entre escola, família e comunidade.

Face às mudanças da vida moderna, as 
instituições que compõem a sociedade 
contemporânea, entre elas a escola, 
devem compreender e aceitar os desafios 
que a nova realidade lhes coloca 
(Parreiral, 2009). A modernização do 
sistema educativo pode passar pela sua 
descentralização e por um investimento 
nas escolas como lugares de formação, 
como espaços de autonomia pedagógica, 
curricular e profissional, o que implica 
um esforço de compreensão do papel 
dos estabelecimentos educativos como 
organizações que têm forçosamente 
de adquirir agilidade e flexibilidade 
incompatíveis com a inércia burocrática 
e administrativa que as tem caracteri-
zado, bem como pela eficaz intervenção 
dos destinatários da ação educativa 
(alunos, famílias e comunidade) de 
modo consciente e pleno, o que significa 
a sua implicação direta nas tomadas 
de decisão e na avaliação interna de 
processos e produtos educativos.

Para tal, torna-se evidente a necessi-
dade de inovar e ser criativo nas 
formas de comunicação, informação e 
formação de todos, incluindo os pais/
encarregados de educação. A escola 
que se deseja parece ter de se tornar 
não apenas numa escola aprendente, 
mas também numa escola comunitária, 
que inclua a vertente de escola-de-pais. 
A escola que se quer tem de adotar 
uma visão holística de si mesma e de 
percecionar a autoavaliação como um 
processo contínuo e sistemático, em 
espiral, que comporte um diagnóstico, 

e a prestação de contas (Pacheco, 2010).

Uma segunda constatação a que a 
análise do gráfico nos conduz é o facto 
de as UGE reconhecerem, ainda que 
de forma implícita, a sua posição 
de escola pública cujo destinatário 
principal da sua atuação é a comuni-
dade educativa, famílias e alunos 
incluídos. O micro-cosmus social que 
é a escola existe sempre num determi-
nado (e determinante) contexto social. 
Como tal, passou a ser fulcral que 
todos os atores organizacionais possam 
estar diretamente implicados quer na 
produção dos documentos orientadores 
da vida da escola, quer nas tomadas 
de decisão, quer nas diversas etapas 
da autorregulação que se impõe. No 
entanto, neste sistema de interação, os 
indivíduos participantes possuem ainda 
determinados estatutos, papéis e regras 
de funcionamento que nem sempre 
estão claramente entendidos e definidos 
(Baptista, 2007).

Uma última constatação se nos impõe: 
a da verificação em ainda escassas UGE 
de uma linha de atuação consciente, 
ao nível de estratégias de marketing 
(como acontece, por exemplo, na UG2, 
que “publicita a oferta formativa nos 
jornais locais, na página da Escola, na 
Internet”). A competitividade chegou à 
esfera da escola pública, mais visivel-
mente em contextos citadinos de uma 
região que vem sofrendo os efeitos do 
decréscimo de população, motivado 
pela atratividade do litoral.

Também a este nível se impõe às 
escolas que sejam capazes de inovar e 
de responder aos inúmeros, constantes 
e novos desafios que a sociedade 
da globalização comporta. Quer-nos 
parecer que a união de todos os 
agentes educativos em torno de um 
projeto comum que passa, necessaria-
mente, pelo processo de autorregu-
lação, poderá vir a constituir-se como 
fator de uniformização de objetivos, 
de construção de identidade coletiva, 
enfim, como instrumento de gestão 
estratégica das escolas.

A escola, enquanto organização 
aprendente, deve dar cada vez maior 
relevância às formas como gera, difunde 
e se apropria da informação gerada, 
pois só assim as suas propriedades 
intrínsecas (princípios da totalidade, da 
equifinalidade, da autorregulação, da 
interação e da circularidade) poderão 

do discurso dos avaliadores), importa 
focalizarmos agora a nossa atenção nas 
formas de interação estabelecida com as 
comunidades educativas.

A primeira constatação que a análise 
detalhada dos relatórios da AEE nos 
permite fazer é a de que a diversidade 
da oferta formativa surge, de forma 
transversal, em estreita articulação com 
as necessidades do tecido económico 
ou empresarial, ou seja, contextua-
lizada nas potencialidades locais ou da 
região. Tentando aceder a um conheci-
mento alargado das interações entre a 
escola e a comunidade percetíveis nos 
Relatórios da AEE, implícita ou explíci-
tamente, procedemos à sua tipificação 
através de indicadores, constantes do 
gráfico 1.

Da análise do gráfico parece-nos poder 
concluir que, de entre as múltiplas 
formas de interações que se possam 
constituir numa relação que se desejaria 
entre pares, o modus operandi dessa 
articulação está ainda longe de se 
ancorar no estabelecimento de uma 
dialética constante entre a escola e 
o meio envolvente e que, ao nível 
interno, as UGE sejam encaradas como 
um conjunto interativo de subsistemas, 
cuja estrutura consiste numa matriz 
de relações entre funções específicas, 
fundamentais para o desenvolvimento 
organizacional (Baptista, 2007). De 
facto, parece que o comprometimento 
com a comunidade, legalmente imposto, 
se encontra assegurado, através da 
representatividade dos parceiros extra 
muros da escola nos órgãos colegiais 
de administração e gestão; daí decorre 
que as escolas assumam tal facto como 
uma participação ativa em tomadas de 
decisão relativas ao funcionamento da 
organização. Contudo, quer-nos parecer 
que tal presença pode ser interpretada 
como uma perspetiva construtivista 
de política, que a descola das esferas 
superiores do poder e a dissemina em 
todas as esferas de ação (Simões, 2007).

A  cultura de avaliação que em 
2006/2007 se inicia poderá ser entendida 
como o início de um processo intrínseco 
de construção de uma gestão das escolas 
mais partilhada, já que o primeiro 
ciclo da avaliação das escolas (levado 
a cabo entre 2007 e 2011) tem seguido 
um modelo uniforme a nível nacional, 
subjazendo-lhe dois objetivos centrais, 
propostos pela OCDE em 2009: a 
melhoria do serviço público de educação 
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uma reflexão, uma decisão e um agir 
sobre a realidade, pois só assim reforçará 
a sua capacidade de planear e de imple-
mentar o seu processo de melhoria.

Traçado o retrato genérico das inter-
ações entre escola, família e comuni-
dade, parece-nos de toda a pertinência 
repensar as questões que sustentaram 
este estudo; reformuladas à luz das 
conclusões a que foi possível chegar, 
poderemos perspetivar uma nova linha 
de investigação, tentado encontrar 
respostas para as perguntas: Como 
podem as UGE propiciar o envolvi-
mento dos diversos atores da comuni-
dade escolar e da comunidade 
educativa nas práticas de AI organi-
zacional? Até que ponto novas formas 
de disseminação da informação e de 
comunicação entre os diferentes atores 
organizacionais podem revelar-se 
eficazes, resultando em processos de AI 
participativos, que visem instigar, pelas 
características de olhar autorreflexivo 
que necessariamente hão-de comportar, 
a melhoria da qualidade da escola e do 
serviço de educação prestado?
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[Resumo] As transições políticas, 
económicas e sociais configuram as 
decisões educativas e (re)equacionam 
a posição dos docentes e estudantes em 
espaços/tempos pedagógicos. Sendo 
Portugal um país com baixos níveis de 
habilitações, a educação de adultos, no 
ensino recorrente, assume particular 
importância. Este estudo insere-se no 
projecto Interacção e Conhecimento. 
Nele procurámos dar voz aos estudantes 
sobre as práticas pedagógicas adoptadas. 
Assumindo uma abordagem interpretativa, 
realizámos dois estudos de caso, a alunos 
do Sistema de Ensino por Unidades 
Capitalizáveis (SEUC). Os resultados 
iluminam estudantes críticos e atentos 
às práticas pedagógicas implementadas, 
afirmando que a relação pedagógica 
estabelecida influencia a assiduidade e a 
motivação dos estudantes.

1. Introdução

O princípio, socialmente instituído, 
de que a educação se circunscreve 
apenas à fase inicial da vida, é um dos 
estereótipos que se tem apresentado, a 
nível nacional, como um impedimento 
ideológico e (des)motivador quanto à 
possibilidade dos estudantes regres-
sarem à Escola para (re)iniciarem um 
percurso académico precocemente 
interrompido (Trindade & Cosme, 
2010). Os baixos níveis de literacia 
que caracterizam, com maior prejuízo, 
os cidadãos adultos em idade activa, 
contribuem para que, em Portugal, 
continuemos a ter indivíduos adultos 
com níveis de escolaridade e formação 
profissional pouco adequados às 
necessidades do mundo actual (Badalo 
& César, 2007).

São diversos os indivíduos adultos 
que consideram que regressar à Escola 
deixa de fazer sentido quando a idade 
esperada para estudar é ultrapassada ou 
já avançada, ou quando a vida, familiar 
e social é (re)edificada, não permitindo 
investir muito tempo em (novas) aprendi-
zagens (Grilo, 2010). As barreiras 
ideológicas, socialmente configuradas 
e que contribuem para que a comuni-
cação entre os indivíduos adultos e a 
Escola não seja tão frequente quanto o 
necessário, são difíceis de transpor. Não 
são muitos os que decidem regressar à 
Escola para continuar/completar um 
percurso anteriormente interrompido, 
muitas vezes sem que esse fosse o 
seu desejo mas devido a dificuldades 
económicas (Courela, 2007).

A UNESCO, enquanto principal 
organismo das nações unidas para a 

educação, tem, ao longo da história 
(que em grande parte coincide com 
a história nacional e internacional 
da educação de adultos), assumido 
“(…) o papel principal na tomada 
de iniciativas e responsabilidade pela 
promoção da educação de adultos 
como parte integrante de um sistema 
de aprendizagem ao longo da vida, 
pela mobilização do apoio de todos os 
participantes” (UNESCO, 1997, p. 61). 
O carácter internacional e interconti-
nental da UNESCO, que se manifesta 
também através da cooperação com 
países que não pertencem à Organização 
das Nações Unidas (ONU), continua a 
promover o desenvolvimento humano, 
com o propósito de possibilitar a 
construção de uma sociedade mais 
democrática, onde os direitos humanos 
não sejam uma utopia.

Para isto tem contribuído o esforço 
realizado no sentido de desmisti-
ficar a noção de que a aprendizagem, 
de carácter formal, não formal ou 
informal, se destina apenas aos mais 
jovens. Uma das mais-valias que a 
UNESCO trouxe para a educação 
de adultos reside na capacidade de 
(re)união de um número significa-
tivo de países, em torno de um tema/
problema comum: o direito de todos os 
indivíduos terem equidade no acesso à 
educação, independentemente da idade 
ou da posição social, económica e das 
culturas em que participam. Se a 
educação é o caminho para a sociali-
zação, então também é o caminho que, 
mais facilmente, levará os indivíduos à 
construção social da paz (Finger, 2005; 
Finger & Asún, 2003). A Conferência da 
UNESCO de 1949 reconhece a aprendi-
zagem como um processo progressivo, 

REFLEXÕES SOBRE 
O DESEMPENHO DO 

PROFESSOR O SEUC: DOIS 
ESTUDOS DE CASO

[51]
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que acompanha toda a vida dos 
indivíduos. Estava fundado o princípio 
da educação permanente, que também 
se designa por aprendizagem ao longo 
da vida. Abriu-se, assim, um novo 
horizonte, que destaca que a educação 
não se limita à escolarização inicial e 
que contribui para favorecer a partilha 
de conhecimentos e de experiências de 
vida entre os indivíduos (Rodrigues & 
Nóvoa, 2005).

As recomendações da UNESCO, resul-
tantes das conferências de 1960, 1972 
e 1997, (re)encaminharam a educação de 
adultos (in)ternacional para a educação 
partilhada, alicerce do reconheci-
mento de direitos e deveres de todos 
os cidadãos. A educação de adultos 
promovida pelas declarações resultantes 
das conferências da UNESCO de 1949 
e 1960, sublinham a necessidade de 
criação de uma atmosfera de curiosi-
dade intelectual, de liberdade social 
e de tolerância, bem como a possibi-
lidade dos indivíduos adultos tomarem 
parte activa no desenvolvimento da vida 
cultural do seu tempo (UNESCO, 1949; 
1960; 1997).

No mundo actual, repleto de desafios 
e de contradições, o regresso à Escola 
afigura-se como um modo possível de 
superar as barreiras levantadas pelas 
novas tecnologias e pelo progresso do 
conhecimento (UNESCO, 1997). Daí 
considerarmos necessário reconhecer 
que a educação, de um modo geral, 
e a educação de adultos, de forma 
particular, poderão desempenhar um 
papel muito relevante na (re)construção 
de uma sociedade onde imperem as 
relações e interacções sociais dialógicas 
e onde a (re)qualificação profissional se 
concretize (Conselho da Europa, 1993; 
Delors, 1986). Como é sublinhado 
no Relatório do Conselho da Europa 
(1993) sobre a educação dos adultos, 
a educação continua a constituir-se 
como um dos instrumentos privilegi-
ados que permite às sociedades e aos 
cidadãos poderem incrementar, dirigir 
e controlar as mutações estruturais dos 
modos de regulação económica, política 
e social dessas mesmas sociedades. 
Ao educar um adulto, prepara-se o seu 
futuro, assim como o futuro da própria 
sociedade na qual este está inserido e 
da qual é parte constituinte (Badalo & 
César, 2008; Canário, 2000; Courela, 
2007).

A educação de adultos reveste-
se de uma importante dimensão 

socializadora, ao permitir que os adultos 
se actualizem em termos de conheci-
mentos e competências, actualizando 
também capacidades, podendo actuar 
enquanto indivíduos activos e democra-
ticamente esclarecidos (Badalo, 2006). 
A frequência do ensino recorrente, de 
nível secundário, torna possível aos 
alunos uma (re)entrada num grupo de 
indivíduos com características, interes-
ses e necessidades distintos e que se 
cruzam em diversos espaços/tempos de 
aprendizagem. A partilha destes espaços/
tempos impele os indivíduos a viverem 
juntos e a procurarem, nessa vivência, 
aprofundar as relações sociais (Comte-
Sponville & Ferry, 2000; Delors, 1996). 
Nesta micro-comunidade, a possi-
bilidade de se estabelecerem relações 
sociais e pedagógicas entre colegas 
e com os professores proporciona o 
confronto de posições e a discussão 
sustentada de saberes apropriados pela 
experiência de vida. Quem partilha os 
conhecimentos apropriados partilha 
a sua própria vida e disponibiliza-se a 
aceitar os outros, tal como eles são.

O ensino recorrente, dirigido e disponi-
bilizado aos adultos, nem sempre 
cumpre o papel de ensino alternativo 
e, pretensamente, inclusivo, impulsio-
nador das aprendizagens e do desen-
volvimento sócio-profissional dos 
adultos que o procuram numa idade 
mais tardia, muitas vezes como forma 
de acesso a uma vida económica mas 
favorável e e de uma participação social 
mais crítica e inclusiva (Courela, 1997; 
Lima, 1994, 2005; Lima & Guimarães, 
2004). Organizado em função dos 
despachos legais emanados do minis-
tério tutelar (ME, 1991, 1999), o SEUC 
configurou-se como um dos caminhos 
possíveis que permitem o regresso à 
escola participando num modelo de 
educação formal. Com a criação do 
Ensino Recorrente, por meio do SEUC, 
a Escola abre-se aos alunos adultos que 
a procuram. Porém, estavam os profes-
sores disponíveis e preparados para se 
envolverem num sistema de ensino 
tão diferente daquele que conheciam 
e para o qual tinham sido formados? 
Torres e Nogueira (2008), salientam 
a necessidade de contemplar noções 
como a de equidade e justiça social, 
na formação de professores, desenvol-
vendo o que César (2008) designa por 
“consciência epistemológica dos profes-
sores” (pp. 24-25). Como esta autora 
salienta, “A concretização das práticas 
de inclusividade é um longo caminho 
e só uma consciência epistemológica 

desenvolvida pode levar a que este 
processo tenha a adesão de mais 
pessoas” (p. 29).

Ao reiniciar o caminho que pode 
levar a ser académica e profissional 
bem sucedido, o estudante adulto 
desconhece que a estrutura organiza-
tiva dos cursos do ensino recorrente, 
bem como a gestão escolar, poderão 
não ser facilitadores das aprendiza-
gens (Lima, 2005; Freire, 2003). Nem 
sempre é fácil que o desejo de ser 
consiga resistir às pressões da razão 
e às dificuldades encontradas no 
caminho. Ainda mais difícil se torna 
quando os docentes não têm formação 
adequada para trabalhar com adultos 
(Badalo & César, 2008) e quando, 
como salientam Smyth, Angus, Down 
e McInerney (2009), vivemos numa 
sociedade, em geral, muito competi-
tiva, que explora uns para benefício de 
outros e onde a necessidade de escolas 
criticas, que promovam a equidade no 
acesso ao sucesso escolar e à inclusão 
social, se faz sentir de forma premente. 
Estes autores realçam ainda um aspecto 
muitas vezes esquecido, mas que nos 
parece essencial, no que se refere à 
educação de adultos: a existência de 
comunidades sociais mais interventivas 
e críticas, que tenham um papel activo 
nas decisões educacionais e políticas 
que são tomadas.

 
2. Metodologia

Este estudo é parte de um trabalho mais 
amplo, uma dissertação de mestrado 
(Badalo, 2006), cujo corpus empírico 
foi recolhido numa escola secundária 
da região de Lisboa, em 2005/2006. 
Esta investigação encontra-se inserida 
no projecto Interacção e Conhecimento 
(IC). O objectivo principal do IC era 
estudar e promover o trabalho colabora-
tivo em cenários de educação formal. 
Este projecto de investigação também 
promoveu a aprendizagem colabora-
tiva junto dos jovens adultos e adultos, 
que frequentavam o ensino recorrente, 
favorecendo a apropriação de conheci-
mentos e a mobilização/desenvolvi-
mento de competências. O projecto IC 
incluía três designs de investigação: (1) 
estudos quasi experimentais, referentes 
a diversas características dos processos 
interactivos; (2) projectos de investi-
gação-acção, onde o trabalho colabo-
rativo era desenvolvido durante, pelo 
menos, um ano lectivo; e (3) estudos 
de caso, que se ocuparam de alunos 
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caracterizados como apresentando 
necessidades educativas especiais, 
alunos em risco, ou adultos pouco 
escolarizados (para mais detalhes, ver 
César, 2009; Hamido & César, 2009). 
Este trabalho insere-se nos estudos de 
caso. Estes três designs funcionavam 
de forma complementar, para o estudo 
de determinados fenómenos educativos. 
Assim, existiam questões de investi-
gação que eram levantadas e que eram 
abordadas nos três designs já mencio-
nados, bem como outras que surgiam 
num dos designs e eram devolvidas a 
outro, por se adequarem mais a esse tipo 
de investigação.

Assumimos uma abordagem interpre-
tativa (Denzin, 2002), de inspiração 
etnográfica Hamido & César, 2009) e 
um design de estudo de caso intrínseco 
(Stake, 1995). As opções metodológicas 
adoptadas justificam-se pela necessi-
dade de conhecermos e interpretarmos, 
em profundidade, cada caso, dando 
voz aos estudantes e recolhendo teste-
munhos/reflexões acerca das práticas 
pedagógicas adoptadas pelos docentes, 
bem como confrontarmos as suas vozes 
com as do investigador, em relação 
às interpretações elaboradas. Assim, 
assumimos como objectivo principal 
desta investigação conhecer, analisar e 
compreender a influência das práticas 
pedagógicas adoptadas pelos docentes 
no percurso académico dos estudantes 
que frequentaram o SEUC em regime 
presencial.

Os participantes são dois estudantes 
adultos, o investigador e outros agentes 
educativos significativos. Os estudantes 
têm em comum a frequência do ensino 
secundário recorrente na modalidade de 
frequência presencial, sendo que ambos 
frequentaram o SEUC, no ano lectivo de 
2005/2006. Para salvaguardar a confi-
dencialidade, foram atribuídos nomes 
fictícios aos participantes, que eles 
escolheram: Sara e Francisco (SEUC).

Os instrumentos de recolha de dados 
foram a observação participante e as 
conversas informais (registadas em 
diário de bordo do investigador – DB), 
questionários (Q1 e Q2), entrevistas (E1 
e E2), tarefas de inspiração projectiva 
(TIP 1 e TIP 2) e recolha documental 
(D). A diversidade de fontes (infor-
mantes) e de instrumentos de recolha 
de dados permitiu a triangulação dos 
mesmo, aspecto que é apontado como 
um dos critérios para uma investigação 
de qualidade por Tobin e Kincheloe 
(2006).

Quanto aos procedimentos, a recolha de 
dados foi faseada e decorreu de Outubro 
de 2005 a Julho de 2006. Temporalmente, 
cada fase correspondeu a um período 
lectivo. Numa primeira fase solici-
támos a realização de duas tarefas de 
inspiração projectiva (TIP 1 e TIP 2), o 
preenchimento de um questionário (Q1) 
e uma entrevista semi- estruturada (E1). 
Na segunda fase procedemos à recolha 
de um segundo questionário (Q2). Na 
terceira fase realizámos a última entre-
vista (E2). A recolha documental teve 
particular incidência no início do ano 
lectivo e no final de cada período. As 
conversas informais e a observação 
participante realizaram-se, de forma 
transversal, ao longo de todo o período 
de recolha de dados. Para tratamento 
e análise dos dados, recorremos a 
uma análise de conteúdo sistemática, 
aprofundada e sucessiva (César, 2009; 
Hamido & César, 2009), de índole 
narrativa (Clandinin & Connelly, 1998), 
de onde emergiram categorias indutivas 
de análise. Tal como recomendam Roth 
e Hsu (2010), tivemos em consideração 
o carácter dialógico da comunicação, 
procurando inferir sentidos e signifi-
cados (Bakhtin, 1929/1981), iluminando 
as trajectórias de participação, ao longo 
da vida (César, in preparation), para 
cada um destes dois participantes. Por 
motivos éticos e para utilizarmos outro 
dos critérios de qualidade da investigação 
interpretativa e dos estudos de caso, a 
descrição de cada participante foi-lhe 
devolvida, por ele lida e comentada, de 
acordo com o que recomendam diversos 
autores (Hamido & César, 2009; Tobin e 
Kincheloe, 2006; Stake, 1995).

 
3. Resultados

3.1. O Francisco

Pela observação participante e através 
das conversas informais que mantivemos 
com o Francisco, ao longo do ano 
lectivo de 2005/2006, apercebemo-nos 
de que assume uma postura pouco tradi-
cional no que se refere à forma como 
concebe o desempenho de um professor 
que leccione no SEUC. No entanto, 
esta postura nem sempre foi evidente. 
No primeiro questionário que lhe foi 
apresentado, este participante sublinhou 
que o principal papel do professor 
“(…) não podia deixar de ser outro 
senão o de ensinar, contudo, de forma 
compreensiva e clara tentando criar um 
ambiente de amizade professor/alunos” 
(Francisco, Q1, p. 2, grafia do aluno). 

Nesta afirmação do Francisco encon-
tramo-nos face a duas representações 
sociais das funções do professor (que 
não são inconciliáveis): o professor 
que ensina; e o professor que desen-
volve, com os alunos, uma relação de 
proximidade, amizade e compreensão. 
No âmbito do SEUC, o professor 
apresenta-se, frequentemente, como um 
orientador das aprendizagens. O tempo 
de aula, a diversidade de interesses 
dos estudantes e a multiplicidade de 
unidades programáticas configura um 
ensino onde habitualmente prevalece o 
acompanhamento personalizado a cada 
estudante. Como afirma o Francisco, 
no SEUC, “(…) se alguém tem alguma 
dúvida, pergunta ao professor (…). O 
professor esclarece. Individualmente” 
(Francisco, E1, p. 29). Apesar de, 
como foi referido, o professor ser um 
orientador das aprendizagens, isso não 
é sinónimo de ser facilitador das 
aprendizagens. Como este participante 
nos refere, nem todos os professores 
facilitam as aprendizagens,”(…) os 
professores que eu tenho (…) alguns 
facilitam [as aprendizagens]. (…) Acho 
que devia… não ’tou a dizer, facilitar, 
(…) mas ter em conta que as pessoas 
trabalham e que vêm p’ra aqui fazer um 
sacrifício, não é? E que deviam de dar 
mais apoio. (Francisco, E1, pp. 30-31).

Deste modo, o Francisco sublinha 
que os professores deveriam ter em 
consideração o esforço e a dedicação 
dos alunos, oferecendo-lhes mais 
apoio. O Francisco salienta que nem 
sempre o esforço dos alunos e serem 
trabalhadores- estudantes, é valorizado. 
Para si, o professor ideal aliaria o apoio 
à “(…) compreensão das dificuldades 
específicas dos alunos” (Francisco, 
Q2, p. 2) que são, em simultâneo, 
trabalhadores e estudantes. Quando 
procurámos conhecer as características 
que gostaria de encontrar no professor 
que lecciona no SEUC, refere que 
“(…) um professor que seja (…) 
compreensível para os alunos. Que seja, 
tolerante [mas] também [que] não seja 
“Façam tudo o que quiserem e pronto 
e desenrasquem-se” e pode-se fazer 
tudo e mais alguma coisa. Não digo 
isso! Que haja uma certa disciplina 
(…) senão isto aqui é uma selva” 
(Francisco, E1, p. 32). Como podemos 
observar, para este participante seria 
vantajoso que o professor conseguisse 
conciliar a compreensão, a tolerância 
e a disciplina, que fosse atencioso 
e que levasse os alunos a gostarem 
dos diversos conteúdos. Recorrendo 
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professores permite, em grande parte 
dos casos, a aproximação entre pessoas 
adultas, que se vêem ambas enquanto 
tal e não uma relação dicotómica, entre 
um professor adulto, que manda e 
um estudante bastante mais novo, que 
obedece. A Sara reconhece que sentia 
esta última distinção quando frequen-
tava o ensino regular diurno, em que 
a diferença de idades e, também, 
de formas de actuação, acentuava a 
diferença entre os estudantes e os 
professores (Sara, E1). A relação que 
se estabelecia era vertical, ao passo 
que, no sistema de ensino recorrente, 
a partilha entre adultos é uma partilha 
tendencialmente horizontal. Afirmamos 
tendencialmente porque, apesar de tudo, 
a Sara reconhece que ainda há alguns 
professores com os quais a barreira 
da relação tradicional entre professor/
estudante é mais difícil de superar e, ao 
mesmo tempo, salienta que, por vezes, 
é necessário “(…) impor limites” 
(Sara, E1, p. 30), de modo a que essa 
relação não se torne prejudicial, relati-
vamente ao sucesso académico dos 
estudantes e/ou ao sucesso profissional 
dos professores.

A relação pedagógica que se constrói, 
ao longo do ano lectivo, entre 
estudantes e professores, bem como 
a postura que o professor assume 
na sala de aula, reflecte-se na forma 
como a Sara perspectiva e se dedica à 
disciplina. Segundo esta participante, 
a postura que determinados profes-
sores assumem, em aula, quer face aos 
estudantes quer em relação às práticas 
que desenvolvem, contribui para a (des)
motivação, podendo dar origem ao (in)
sucesso académico dos estudantes. Esta 
participante salienta que o professor, 
com a postura, as práticas pedagógicas 
e o clima de sala de aula que promove, 
configura o interesse do estudante 
pela disciplina e também o acesso ao 
sucesso académico. Neste sentido, a 
Sara refere que “(…) por exemplo, eu 
na (…) disciplina x (…) tenho mais 
unidades para fazer. E a professora 
entra senta-se e olha para nós, eu ainda 
não estou motivada a fazer a disciplina, 
porque nas outras disciplinas eu fiz 
(…). Essas aulas não são proveitosas 
e eu não tenho vontade de ir. (…) 
estou desmotivada com [essas] aulas” 
(Sara, E1, pp. 17-18). Neste excerto, 
a participante mostra-se descontente 
perante um tipo de postura assumida 
por uma docente, que, segundo a Sara, 
não a motiva para que ela frequente 
essas aulas. Deppreende-se das 
palavras da Sara que, se esta docente 

e na vontade de continuarem, ou não, 
a estudar. Quando as práticas se ajustam 
às necessidades e expectativas dos 
estudantes, quando estes sentem que 
são importantes nas escolhas tomadas 
em espaço pedagógico, o envolvimento 
deles mesmos é maior e criam-se redes 
de interacção entre os estudantes, e 
destes com os professores, que possi-
bilitam um entendimento e trabalho em 
aula que, de outro modo, não seria 
possível. Como realça este partici-
pante, se os “alunos fossem ouvidos e 
tivessem mais voz no modo como as 
aulas decorrem, poderiam tornar-se mais 
apelativas e motivadoras” (Francisco, 
E2, p. 9).

 
3.2. A Sara

Quando se reflecte acerca do papel 
desempenhado pelo professor no SEUC 
é frequente associar-se a uma postura 
pouco interventiva, sendo apenas solici-
tado esporadicamente pelos estudantes, 
de modo a ultrapassarem as dúvidas mais 
prementes. No entanto, as expectativas 
que estes têm em relação às formas de 
actuação dos professores nem sempre se 
coadunam com esta concepção. A Sara 
afirma que, além de ensinar, a função 
do professor é “(…) motivar os alunos, 
porque depois de um dia de trabalho, 
as aulas têm de ser interessantes de 
modo a prender o aluno” (Sara, Q1, p. 
2). A Sara refere que, ao longo do ano 
lectivo de 2005/2006, teve professores 
“(…) bons, médios e péssimos (…) 
tive pessoas simpáticas e acessíveis. 
E até me dou bem. E tive professores 
que não me têm dado apoio nem ajuda 
nenhuma, (…) nem me têm cativado e 
isto para alunos é importante” (Sara, E2, 
p. 11). Para esta participante, mais do 
que um simples explicador de conteúdos 
programáticos, o professor necessita 
de ter a capacidade de mobilizar o 
interesse dos estudantes pela disciplina, 
sendo simpático e acessível, tornando 
as aulas interessantes de modo que os 
estudantes consigam compreender as 
problemáticas em estudo e promover o 
desenvolvimento pessoal e profissional, 
capitalizando as unidades previstas. 
Para a Sara, para que o estudante se 
sinta bem nas aulas e tenha interesse 
pela disciplina também é importante 
que a relação que se estabelece entre 
o professor e os estudantes seja de 
proximidade, pacífica e equitativa.

Como nos refere esta participante, 
no ensino recorrente a relação que se 
estabelece entre os estudantes e os 

à experiência enquanto estudante, 
refere que, se o professor levar os 
alunos a terem gosto pela disciplina 
que lecciona, além destes terem mais 
prazer na frequência dessas aulas, têm 
mais sucesso académico.

No entanto, o Francisco salienta que nem 
todos os professores estão preparados 
para ensinar adultos e ilumina esta 
posição com o exemplo de um docente 
que, segundo defende, deveria ser mais 
compreensivo para com os alunos. 
“[O professor x] (…) devia ser mais 
atencioso para os alunos. (…) Mais 
compreensivo. (…) Por exemplo, (…) 
[numa aula aconteceu que] o ‘stôr disse 
uma certa palavra e ele [um aluno], 
disse que não achava que fosse aquele 
o significado que ele disse. O professor 
exaltou-se logo… parece que tinha (…) 
que ter razão! (Francisco, E1, pp. 32-33). 
Neste excerto, o Francisco sugere que, 
por vezes, os professores se sentem 
postos em causa quando os estudantes 
não concordam com eles e que isso 
deveria ser evitado. Implicitamente, 
está a assumir que os alunos adultos 
têm opiniões próprias, sentido crítico 
e que isso deveria ser encarado, pelos 
docentes, como uma mais-valia para as 
suas aprendizagens escolares, o que nem 
sempre acontece.

A forma de um professor trabalhar, 
dialogar, relacionar-se, quer com 
um estudante adulto quer com um 
estudante mais jovem, pressupõe da 
sua parte respeito pela individualidade, 
bem como pelas suas necessidades e 
metas educativas. O que frequente-
mente acontece no ensino recorrente é 
que o professor não consegue (ou não 
quer conseguir) adaptar-se às exigên-
cias específicas do ensino recorrente. 
A formação inicial e contínua dos 
professores raramente contemplam 
a educação de adultos. Assim, existe 
uma calara lacuna e uma preparação 
pouco orientada e esclarecida quanto 
às especificidades que envolvem as 
relações sociais entre estudantes adultos 
e professores. Daí que se não constitua 
como uma novidade que o Francisco 
afirme que “as aulas acabam por ser 
muito chatas porque é sempre a mesma 
coisa (…) os professores não mudam a 
maneira de as dar e a gente desmotiva-
-se (…) àquela hora da noite as aulas 
deveria ser mais activas” (Francisco, 
E2, p. 8). Como podemos observar, 
as práticas pedagógicas adoptadas, 
muitas vezes de forma unilateral, por 
parte dos professores, acabam por ter 
impactes na motivação dos estudantes 
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disponibilidade manifestada, particu-
larmente aos estudantes adultos, cuja 
gestão do tempo é tão complicada.
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desenvolverem capacidades e 
competências que lhes permitam, 
um (re)enquandramento profissional 
e social, conducentes à melhoria da 
qualidade de vida (Badalo, 2006).

Como podemos observar através dos 
relatos destes dois participantes, que se 
constituíram como dois estudos de caso 
intrínsecos, as relações pedagógicas 
estabelecidas são consideradas impor-
tantes para a motivação dos estudantes 
adultos que frequentam o ensino recor-
rente. Os seus relatos englobam, muitas 
vezes, exemplos que vão para além 
do seu caso particular, pois também 
referem o que observam, escutam, 
sabem em relação a outros colegas do 
mesmo nível de ensino. As observações, 
entrevistas e conversas informais que 
recolhemos também nos permitem 
compreender que os argumentos e 
descrições destes estudantes são seme- 
lhantes aos de muitos outros e que, nesse 
sentido, eles podem ser considerados 
dois casos paradigmáticos (Badalo & 
César, 2010).

A par deste aspecto os partici-
pantes revelam-se atentos às práticas 
pedagógicas adoptadas pelos docentes 
e criticam a postura pouco activa e 
dinâmica, que alguns destes assumem 
nas aulas de SEUC. O Francisco e a Sara 
consideram que os docentes deverão ser 
mais do que explicadores de conteúdos 
programáticos. Se, por um lado, o 
Francisco considera que os profes-
sores não se encontram preparados para 
trabalhar com estudantes adultos, a Sara, 
discordando desta perspectiva, realça, 
a necessidade de uma maior aproxi-
mação entre os docentes e os estudantes 
adultos. Para ambos os participantes, a 
relação pedagógica que se estabelece 
com o docente configura a dedicação 
que o estudante dedica à disciplina e 
influencia o bem-estar, a assiduidade 
e a motivação dos estudantes quanto à 
conclusão do ensino secundário.
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[Resumo] As relações entre a Escola e a 
Família desempenham um papel relevante 
em como os alunos actuam e no acesso ao 
sucesso académico, nomeadamente em 
matemática. O projecto FAMA – Family 
Maths for Adult Learners – inclui diversos 
países europeus. Focamo-nos nos dados 
de Portugal. Assumimos uma abordagem 
interpretativa e realizámos um estudo de 
caso, abrangendo 108 alunos, 28 profes-
sores e 52 encarregados de educação de 
uma escola nos arredores de Lisboa. Os 
resultados iluminam que as expectativas 
mútuas destes três grupos são diferentes. 
Este desencontro dificulta as trajectórias 
de participação, na escola, sobretudo 
para os alunos de minorias vulneráveis.

1. Introdução

A relações entre a Escola e a Família 
configuram os desempenhos escolares 
dos alunos, as actuações e reacções, na 
escola, e o acesso ao sucesso académico 
(César, 1987; Sheldon & Epstein, 
2005), nomeadamente em matemática 
(César, in press; Diéz-Palomar, 
2008; Patrício & Gomes, 2002). Em 
Portugal, diversos estudos abordam a 
relação entre estas duas instituições 
(Silva, Monteiro, & Moreira, 2002). 
Mas poucos se centram nos impactes 
destes processos interactivos no acesso 
dos alunos às ferramentas culturais da 
matemática (Vygotsky, 1934/1962). São 
escassas as investigações abrangendo 
anos mais avançados de escolaridade 
(César, 2009, in press, em preparação) 
e não o pré-escolar ou o 1.º ciclo 
(Monteiro & Gomes, 2002; Penetra, 
2010). Também são poucos os estudos 
sobre alunos categorizados como 
apresentando necessidades educativas 
especiais (NEE), abordando as relações 
Escola/Família e/ou a sua relevância nas 
aprendizagens matemáticas (Borges, 
2009; Freire, 2006; Santos, 2008). 
Assim, temos uma situação paradoxal: 
reconhece-se a relevância das relações 
Escola/Família nos desempenhos dos 
alunos, na forma como estes actuam e 
reagem nas escolas, no empenho nas 
actividades escolares, na capacidade que 

revelam – ou não – de definir trajectórias 
de participação, ao longo da vida, que 
incluam percursos de escolarização 
longos e com acesso ao sucesso escolar. 
Mas poucos estudos abordam os jogos 
interactivos entre os diversos parceiros 
deste processo educativo, como estes 
se definem, usam o poder relativos dos 
diversos participantes, distribuem esse 
mesmo poder, dão voz(es) (Bakhtin, 
1929/1981), ou silenciam, aqueles 
que são mais vulneráveis, permitindo- 
-lhes que se assumam – ou não – como 
participantes legítimos e não como 
participantes periféricos de uma 
comunidade de aprendizagem (César, 
2002, 2007; Lave & Wenger, 1991). 
Ainda menos estudos abordam as 
dinâmicas regulatórias que se podem 
estabelecer e que facilitam as relações 
Escola/Família, permitindo deso-
cultar as vozes dos participantes mais 
vulneráveis (César, in press). Assim, 
como afirmam Apple (1995) e César 
(2010), se queremos contribuir para 
uma Escola mais inclusiva e intercul-
tural, contribuindo para uma educação 
de qualidade, em que as famílias sejam 
ouvidas, temos de abordar as questões 
do poder. É necessário implementar 
mecanismos de inter-empowerment 
que, posteriormente, por um processo 
de internalização, se possam tornar 
mecanismos de intra-empowerment, 
facilitando o exercício de uma cidadania 
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crítica e sustentada, por parte dos que 
participam em minorias vulneráveis, 
sócio-culturalmente desvalorizadas 
(César, em preparação). É quem 
detém o poder que o pode distribuir. 
Por isso, os mecanismos de empower-
ment começam por ser sociais antes de 
serem individuais, à semelhança do que 
acontece com os processos de apropri-
ação do conhecimento.

A matemática é uma disciplina bastante 
rejeitada, com elevadas taxas de 
insucesso, das mais selectivas quanto às 
trajectórias de participação, na escola 
e ao longo da vida (César, 2009). 
Muitos alunos constroem representações 
sociais negativas da matemática, 
levando-os a considerar que nem vale 
a pena tentar, que não são capazes de 
aprender, que nem adianta estudar ou 
participar nas actividades matemáticas 
(Machado, 2008; Patrício & Gomes, 
2002). Estas representações sociais 
negativas, em relação à matemática e 
a eles próprios, enquanto alunos, são 
mais frequentes nos que participam 
em minorias vulneráveis (Favilli, 
César, & Oliveras, 2004; Gorgorió 
& Planas, 2005). Frequentemente, 
essas representações sociais negativas 
associam-se a formas de abordagem 
dos problemas, tipos de raciocínio e/ou 
estratégias de resolução das tarefas que 
lhes são mais confortáveis, mas que 
não são valorizadas, habitualmente, 
na matemática escolar (César, 2009; 
em preparação). Muitos dos seus 
pais completaram uma escolaridade 
breve, não se sentindo capazes de 
acompanhar os filhos quando eles 
estudam e/ou executam trabalhos de 
casa de matemática, o que configura o 
envolvimento nas actividades escolares 
dos filhos (Green & Hoover-Dempsey, 
2007; Hoover-Demplsey & Sandler, 
1997). Estudos englobando filhos de 
imigrantes que vivem em Inglaterra 
ilustram como a matemática que os 
familiares estudaram pode ser diversa 
da que os alunos praticam, nas aulas, 
dificultando os processos de partilha 
inter-geracional de conhecimentos 
(O’Toole & Abreu, 2005). Assim, as 
transições entre contextos, cenários e 
situações não são fáceis, sobretudo 
para os alunos que participam em 
culturas mais distanciadas da cultura 
escolar (Abreu, Bishop, & Presmeg, 
2002). Isso acentua a necessidade 
de práticas que recorram a processos 
de mediação, permitindo aos alunos 
realizarem aprendizagens matemáticas 
a que atribuam sentidos (Bakhtin, 
1929/1981), promovendo a socialização 

e o desenvolvimento sócio-cognitivo 
e emocional, favorecendo a equidade 
no acesso ao sucesso escolar (César, 
2002, 2009; Cobb & Hodge, 2007). 
A criação de espaços de pensamento 
(Perret-Clermont, 2004), espaços em 
que os alunos se sentem à-vontade 
para formular e testar conjecturas, 
para argumentar de forma sustentada, 
para reflectir sobre as estratégias de 
resolução que utilizam, que favoreçam 
a apropriação de conhecimentos 
matemáticos e o desenvolvimento de 
funções mentais complexas, como 
o pensamento e a língua (Vygotsky, 
1934/1962), favorece a construção de 
representações sociais mais positivas.

Quanto mais afastadas da cultura 
da escola são as culturas em que os 
alunos participam, mais conflitos eles 
vivenciam entre as diversas posições 
identitárias (I-positions), ou seja, entre 
as posições identitárias que assumem, 
por exemplo, como aluno, filho, 
membro de um grupo de adolescentes, 
ou morador daquele bairro (César, 
2009; Hermans, 2001). Estas diferentes 
posições identitárias configuram, e são 
configuradas, por crenças, sentimentos, 
expectativas e valores.

Compreender as expectativas mútuas de 
professores, alunos e famílias revela-se 
um elemento essencial para evitar a 
exclusão escolar, com repercussões 
sociais nítidas. Como Sfard (2001, 
2008) realça, aprender e pensar é 
comunicar. Para facilitar a apropriação 
de conhecimentos matemáticos e o 
acesso ao sucesso escolar é preciso 
promover formas de comunicação 
que possibilitem a atribuição de 
sentidos, assumindo uma abordagem 
histórico-cultural da matemática 
(César, 2009; Roth & Radford, 2011). 
Isso permite atingir o conhecimento 
relacional e não apenas instrumental 
(Skemp, 1978), ou seja, formas 
de conhecimento que facilitam as 
transições, posteriores, entre contextos, 
cenários e situações, permitindo que os 
alunos mobilizem, no quotidiano ou em 
domínios profissionais, conhecimentos 
apropriados na escola (Ludvigsen, 
Lund, Rasmussen, & Säljö, 2011). Ao 
facilitar as transições possibilita também 
que os diversos agentes educativos, 
de diferentes culturas, aprendam a 
valorizar e respeitar outras culturas, 
encarando-as como uma mais-valia, 
ultrapassando preconceitos, estereótipos 
e expectativas negativas em relação 
ao diferente (Diaz & Saran, 2010). 
Estes são aspectos essenciais para a 

construção de uma Escola e sociedade 
mais justas, equitativas e onde o acesso 
ao conhecimento possa ser partilhado 
por todos (César, 2009, 2010, in press, 
em preparação).

2. Metodologia

O projecto FAMA – Family Math for 
Adult Learners – abrange diversos 
países, como Espanha, França, 
Inglaterra, Itália, Suíça e Portugal. 
O objectivo principal consiste em 
promover uma rede europeia que 
disponibilize recursos para professores, 
alunos e famílias, possibilitando 
que eles tornem as aprendizagens 
matemáticas mais acessíveis, usando 
a comunicação inter- geracional como 
recurso educativo. Assumimos uma 
abordagem interpretativa (Denzin, 
1998; Hamido & César, 2009). Cada 
país desenvolveu um estudo de caso 
intrínseco (Stake, 1995), numa escola 
que deveria obedecer aos seguintes 
critérios: (a) estar inserida num meio 
sócio- culturalmente desfavorecido; (b) 
ser frequentada por alunos de diversas 
etnias e que participem em diferentes 
culturas; (c) incluir alunos de 13/14 anos 
que, no caso de Portugal, fez centrar 
o estudo no 8.º ano de escolaridade do 
ensino básico; e (d) os desempenhos 
dos alunos, a matemática, apresentarem 
níveis de sucesso semelhantes às 
nacionais.

Em Portugal, seleccionámos uma 
escola da grande Lisboa, onde 
recolhemos a totalidade dos dados 
referentes aos alunos e encarregados 
de educação. Como precisávamos de 
mais de 25 professores de matemática, 
que leccionassem ou tivessem já 
leccionado 8.º anos de escolaridade, 
tivemos de recorrer a mais de uma 
escola para conseguirmos o número de 
questionários previsto. Os participantes 
são 108 alunos, 28 professores e 
52 encarregados de educação, que 
responderam aos questionários. Foram 
seleccionados para uma entrevista 22 
alunos, 5 professores e 22 encarregados 
de educação. Os critérios de selecção 
incluíam: (a) diversidade cultural, 
para os alunos e encarregados de 
educação, pois este critério não se 
aplica aos professores, em Portugal; (b) 
bi-partição de géneros, para os alunos; 
(c) diversos níveis etários, dentro 
dos alunos que frequentam o 8.º ano 
de escolaridade; (d) diversos níveis de 
sucesso académico, em matemática e 
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em geral; (e) alunos que gostassem e 
outros que rejeitassem a matemática; (f) 
alunos com e sem irmãos e, no caso de 
os terem, só com irmãos mais velhos, 
mais novos ou ambos; e (g) alunos 
que tivessem ajuda e outros que não 
a tivessem, quando fazem os trabalhos 
de casa ou estudam matemática. Os 
encarregados de educação eram os dos 
alunos que escolhemos entrevistar. Dos 
professores, seleccionámos os cinco que 
leccionavam 8.º ano de escolaridade 
naquela escola. Por incompatibilidade 
de horários e problemas de saúde, 
os focus groups abrangeram 17 
alunos (3 grupos), 5 professores e 13 
encarregados de educação (3 grupos), 
em vez de todos os que tínhamos 
entrevistado. Cada grupo teve entre 3 e 
8 participantes.

Os instrumentos de recolha de dados 
incluíram a recolha documental (por 
exemplo, pautas, horários e outros 
elementos essenciais à planificação e 
execução do trabalho de campo), três 
questionários (professores, alunos e 
encarregados de educação), entrevistas 
semi-estruturadas e guiões referentes 
aos focus groups. Os questionários 
foram respondidos em suporte papel. 
As entrevistas e os focus groups 
foram áudio gravados e integralmente 
transcritos. O anonimato foi garantido.

Quanto aos procedimentos de recolha 
de dados, o trabalho empírico decorreu 
entre Novembro de 2010 e Março de 
2011. Os questionários foram respon-
didos entre Novembro e Dezembro de 
2010. As entrevistas dos professores 
decorreram em Novembro e as dos 
alunos em Dezembro de 2010. As dos 
encarregados de educação realizaram-se 
entre Janeiro e Março de 2011. Quanto 
aos focus groups, o dos professores 
decorreu em Fevereiro de 2011, os dos 
alunos entre Fevereiro e Março de 2011 
e os dos encarregados de educação em 

Março de 2011. Tanto a recolha como 
o tratamento e análise de dados foram 
efectuados por três investigadores, 
permitindo a triangulação dos investi-
gadores, além das fontes (informantes) 
e dos instrumentos de recolha de dados, 
seguindo três dos critérios de qualidade 
da investigação interpretativa (Guba & 
Lincoln, 1998).

Os procedimentos de tratamento e 
análise de dados recorreram à estatís-
tica descritiva (questionários, respostas 
fechadas ou escala tipo likert) e a 
uma análise de conteúdo baseada nas 
categorias que tinham sido definidas 
(perguntas abertas dos questionários, 
entrevistas e focus groups). Todos os 
gráficos apresentados se referem às 
respostas aos questionários (respostas 
fechadas ou escala tipo likert). Os 
excertos são de entrevistas e focus 
groups.

3. Resultados

Os resultados iluminam que as 
expectativas mútuas dos diversos 
agentes educativos considerados não 
coincidem. Os professores esperam 
que as famílias tenham um papel 
mais activo na motivação dos filhos, 
sobretudo daqueles que se confrontam 
com insucesso académico a matemática. 
Os encarregados de educação aspiram 
a terem acesso a recursos educativos 
diversificados e a conseguirem auxiliar 
mais os educandos. Os alunos desejam 
aprender, nas aulas, o suficiente para 
atingirem o sucesso académico e, 
muitos deles – geralmente, os que 
apresentam mais insucesso – afirmam 
que, em casa, não têm a quem recorrer 
quando têm dúvidas relacionadas 
com as aprendizagens matemáticas. 
Este desencontro entre as expecta-
tivas mútuas dificulta as trajectórias de 

participação dos alunos, nomeadamente 
em contexto escolar, sobretudo dos que 
participam em minorias vulneráveis.

3.1 Encarregados de educação

A maioria dos encarregados de educação 
(EE) não ajuda os filhos nos trabalhos 
de casa de matemática (ver Gráfico 1) 
e só menos de 25% consideram que 
a matemática que os filhos aprendem 
é semelhante, ou muito semelhante, 
à que aprenderam (ver Gráfico 2). 
Quase 50% consideram a matemática 
muito diferente da que aprenderam, 
iluminando um dos motivos porque tão 
poucos ajudam os filhos nos trabalhos 
de casa de matemática (ver Gráficos 3).

Quando recorremos a outros instru-
mentos, que permitem dar mais voz(es) 
aos participantes, apercebemo-nos de 
que há outros motivos para os EE não 
ajudarem os filhos quando estudam 
matemática. Como afirma esta mãe,

Normalmente aos fins de semana 
eu ajudo a ela, e quando ela tem 
dificuldades ela pergunta-me. Mas 
a matemática não é o meu forte, 
nunca foi, então tenho muitas 
dificuldades em ajudá-la, principal-
mente a matemática. E durante a 
semana, como não estou em casa 
à noite, estudo à noite, ela não 
tem esse apoio, é mesmo só aos fins 
de semana. (EE, Entrevista 14, Fala 
2, p. 1).

Neste excerto, há outros motivos 
evocados, que apareceram em muitas 
outras entrevistas e nos focus groups: 
(a) a falta de tempo; e (b) a incompa-
tibilidade de horários. Assim, à falta 
de preparação que afirmam sentir, os EE 
juntam outros argumentos, relacionados 
com a vida profissional exigente e/ou 

Gráfico 1 – Respostas dos EE à Questão 1 Gráfico 2 – Respostas dos EE à Questão 4
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em determinada altura, não é?

22 MC – Sim.
23 F – Porque às vezes nós a 
explicar acabamos por baralhar um 
bocadinho mais. Incentivo sempre 
muito que ele tente com o professor 
que lhe explique como fazer o 
exercício, para lhe tirar as dúvidas, 
encaminho-a nesse sentido. Não 
sem antes estar a matar a cabeça a 
tentar [Risos] ajudá-la, claro!
24 MC – Sim! E consigo?
25 G – Então é assim: comigo, eu 
nunca gostei de matemática.
26 MC – Hum… hum.
27 G – Por isso… há uma altura que 
eu tentava ir indo pelos exercícios, 
tentava entender os exercícios, ia ao 
manual para conseguir entender e 
tentar explicar a ela, mas depois 
até para mim entender era difícil, 
claro que percebo uma frustração 
muito grande… e honestamente ela 
acaba por não se sentir muito à 
vontade porque ela sabe que não é 
fácil também para mim. Acabo por 
tentar articular com a professora. 
(EE, Focus Group 2, pp. 2-3).

Este excerto do diálogo de um focus 
group corrobora os dados recolhidos 
com os questionários e as entre-
vistas, mas ilumina um aspecto 
novo: a frustração, quer para os EE 
quer para os educandos, quando não 
conseguem ultrapassar as dificuldades 
e quando sentem que as estratégias de 
resolução que utilizam pode, mesmo, 
ser contraproducente, confundindo os 
alunos.

assinaladas mediante uma escala tipo 
likert. Cerca de 75% dos EE consideram 
a matemática útil no dia a dia e cerca 
de 50% afirmam que a matemática é 
muito difícil, sendo muito pequena 
a percentagem dos que acham a 
matemática fácil (ver Gráficos 3). Se 
relacionarmos estes resultados com 
os anteriores, apercebemo-nos de que 
muitos EE não se sentem à-vontade 
para ajudar os filhos porque não confiam 
nas suas competências e conhecimentos 
matemáticos e reconhecem que a forma 
como resolvem as tarefas matemáticas 
é diferente das que os educandos usam, 
em aula.

Por último se repararmos que a maioria 
assinala que não era muito bom a 
matemática (ver Gráfico 4), compreen-
demos a insegurança frequentemente 
revelada, nas entrevistas e focus 
groups, em relação às capacidades e 
competências matemáticas. Percebemos 
também o que leva uma percentagem 
tão grande a afirmar, nas entrevistas e 
focus groups, que se sente incapaz de 
auxiliar os educandos e que os próprios 
educandos se apercebem essa incapaci-
dade, tentando colmatá-la, por exemplo, 
pedindo ajuda a colegas, irmãos mais 
velhos, vizinhos ou amigos.

21 F – Pois eu naquilo que consigo 
ajudar, ajudo. O pai não ajuda, 
gosta mais da parte de línguas. Mas 
tenho muitas dificuldades, já estou 
muito esquecida da matéria. Procuro 
sempre, quando ela tem dúvidas, que 
coloque as dúvidas ao professor, que 
acho que é o melhor método a seguir 

com a tentativa de complementarem 
as habilitações literárias, pois muitos 
vivenciaram abandonos precoces, 
por falta de condições económicas 
para prosseguirem estudos. Muitos EE 
trabalham desde muito novos e alguns 
deles consideram que os filhos deveriam 
empenhar-se mais na Escola, pois 
têm acesso a uma vida com melhores 
condições do que aquela que eles 
viveram, em idades semelhantes.

Ora, eu estudei até à 4.ª classe. 
Não foi assim muito bem mas eu 
tinha que fazer, né? (…) no Norte, 
tínhamos que ir trabalhar. O meu 
pai morreu tinha oito anos. Então 
tive que ir trabalhar. A minha 
mulher, essa tem a 3.ª classe. 
Pronto, também não foi assim muito 
(…). Agora ele, como não tem 
nada para fazer, acho que podia-se 
aplicar melhor, aplicar melhor que 
a gente porque a gente tivemos que 
ir trabalhar, não é? Agora ele não. 
(EE, Entrevista 15, Fala 10, p. 1)

Neste excerto, o desencontro entre as 
expectativas mútuas, de EE e alunos, 
está bem patente: os EE, por comparação 
com a sua vida, acham que os 
filhos deveriam aproveitar melhor as 
oportunidades que lhes são oferecidas; 
mas os filhos, que não viveram uma 
vida em que se começa a trabalhar 
muito jovem, não são permeáveis a 
este tipo de discurso e não sentem a 
Escola como um privilégio. 

Nas Questões 11 e 13 formulavam-se 
diversas perguntas, sendo as respostas 

Gráficos 3 – Respostas dos EE a alguns itens da Questão 11

Gráfico 4 – Respostas dos EE a um item da Questão 13
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3.3.Professores

Cerca de 75% dos professores 
concorda plenamente que as famílias 
devem ter oportunidade de se 
envolverem nas actividades escolares. 
Se lhes adicionarmos os quase 25% 
que concordam com esta afirmação, 
a maioria apoia o envolvimento das 
famílias (ver Gráfico 7). Porém, o 
que os professores desejam quanto 
ao envolvimento das famílias nas 
actividades escolares parece menos 
nítido se observarmos o Gráfico 8, onde 
já só 50% discorda plenamente de que 
as famílias apenas devem garantir a 
assiduidade e o cumprimento quantos 
aos trabalhos de casa, por parte dos 
educandos.

A análise das respostas aos 
questionários permite antever pontos 
em que o discurso dos professores 
muda consoante o nível de aprofunda-
mento das questões formuladas. Se a 
pergunta é muito geral (Questão 14), 
as respostas são mais favoráveis ao 
envolvimento das famílias do que se 
são mais específicas (Questão 17).

As crenças e expectativas de alguns 
professores, não são coincidentes 
com as observadas em alguns EE e 
que analisámos nos excertos acima 
transcritos.

14 CL – Se a escolaridade dos 
pais fosse um bocadinho superior 
se calhar tinham mais capacidade 
de pedir mais dos filhos. Acho que 
é isso. Quem tem o 6.º ano é muito 
complicado ajudar um menino que 
esteja no 8.º.

15 R – Mas também não é só ajudar. 
Eu acho que também passa um 

21 Entrevistador (E) – Olha, e lá 
em casa? Quando estás a fazer 
trabalhos de casa, de matemática? 
Ou a estudar, para um teste de 
matemática, lá em casa os pais 
ou o irmão costumam trabalhar 
contigo? Quem é que trabalha 
contigo?
22 PB – É mais o meu irmão. 
Também anda aqui na escola. E 
anda no 12.º e sabe melhor.
23 E – Então e de que forma é que 
ele te costuma ajudar?
24 PB – Ajuda-me a perceber a 
matéria. E a entender como é que se 
fazem os exercícios.
25 E – Então descreve-me a 
situação, como é que é? ‘Tás em 
casa e depois?
26 PB – Se eu não perceber 
alguma coisa, peço-lhe ajuda, e ele 
explica-me.
27 E – Então és tu que os chamas?
28 PB – Sim. Ele às vezes oferece-se. 
(...)
31 E – E então, ele senta-se ao teu 
lado, e depois?
32 PB – Depois explica-me como 
é que é o exercício e para eu 
tentar fazer a partir do que ele me 
explica. (Alunos, Entrevista 20, p. 2)

Os dados obtidos nas entrevistas e focus 
groups iluminam outros aspectos, como 
o recurso aos irmãos mais velhos, que 
frequentam anos de escolaridade mais 
avançados. Por vezes, é o irmão quem 
se oferece para ajudar. Outras o pedido 
parte do aluno, ao sentir dificuldades. 
É interessante apercebermo-nos de que 
o irmão, ao explicar, tenta promover a 
autonomia (Fala 32).

 

Em síntese, o que observámos, pela 
análise das respostas aos diversos 
instrumentos utilizados, foi uma 
nítida preocupação dos EE em relação 
aos trajectórias de participação dos 
educandos e às dificuldades que 
estes apresentavam, na escola. Estas 
preocupações são coerentes com o 
esforço que fizeram para participarem 
nesta investigação, uma vez que, em 
dois meses, tiveram de se deslocar duas 
vezes à escola, uma para a entrevista 
(N=22) e outra para participarem nos 
focus groups (N=13). Se tivermos 
em conta que se trata de pessoas que 
trabalham, nem sempre perto da escola, 
e que todos os EE que solicitámos 
compareceram na entrevista e só por 
doença e incompatibilidade de horário, 
alguns não conseguiram participar 
nos focus groups, compreendemos 
como há muito empenho em relação 
à escolaridade dos educandos, 
contrariando o que, por vezes, são as 
crenças dos professores.

3.2. Alunos

Também cerca de 50% dos alunos 
consideram que a matemática é difícil, 
ou muito difícil. Os que a acham fácil, 
ou muito fácil, são menos de 25% (ver 
Gráfico 5). Estes resultados corroboram 
os obtidos noutras investigações, onde a 
maior parte dos alunos e EE consideraram 
a matemática particularmente difícil 
(César, 2009; Machado, 2008; Patrício e 
Gomes, 2002).

Os resultados de EE e alunos são 
concordantes quanto ao reconheci-
mento de que mais de 50% dos pais não 
ajudam os filhos nos trabalhos de casa 
de matemática (ver Gráficos 3 e 6).

Gráfico 5 – Respostas dos alunos à Questão 4

Gráfico 6 – Respostas dos alunos à Questão 9
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no acesso ao sucesso escolar e uma 
maior inclusão.
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[Resumo] Com esta comunicação pre-
tendemos analisar as percepções 
didácticas dos autores publicados na 
revista Escolas Técnicas (1946-1971), 
tentando reconhecer a sua importân-
cia para o ensino e para a educação 
histórica em currículos onde a disciplina 
era secundária, identificando os seus 
princípios orientadores e as estratégias 
propostas. Finalmente, tentaremos esta-
belecer um paralelismo com a integração 
da disciplina de História e de outras onde 
o conhecimento histórico é transmitido e 
as competências específicas desenvolvidas 
(especialmente nos Cursos de Educação 
e Formação) nos actuais currículos do 
Ensino Básico (2.º e 3.º ciclos) e do Ensino 
Secundário.

1. Introdução

Durante o Estado Novo (1933-1974) 
dois modelos de ensino secundário 
coexistiam em Portugal: o ensino liceal, 
de cariz mais científico e humanístico, 
com vista a uma preparação para o 
ingresso no ensino superior e formação 
dos principais quadros do país; e o 
ensino técnico (com duas ramificações – 
industrial e comercial), para preparação 
de quadros médios para o comércio e 
a indústria. No segundo caso, desde a 
reforma decretada em 1948 que o estudo 
de História fazia parte do então criado 
ciclo preparatório de pré-aprendizagem 
geral – incluído na disciplina de Língua 
e História Pátria – dos cursos comple-
mentares de aprendizagem – Português 
e História de Portugal com o mesmo 
programa do ciclo preparatório – e 
dos cursos gerais de comércio e esteno- 
-dactilógrafo – História Geral e Pátria.

Dado o seu pendor assumidamente 
prático, o ensino de História diferia 
daquele que era ministrado no ensino 
liceal – através de uma selecção dos 
conteúdos mais afinada, tendo em 
conta a carga horária atribuída, e a 
articulação com as funções profis-
sionais para as quais os alunos eram 
preparados. Neste sentido, os docentes 
que leccionavam nas escolas técnicas 
preparavam o seu ofício tendo como 
ponto de partida os programas da disci-
plina que estavam em vigor, os compên-
dios da disciplina, e ainda artigos sobre 

didáctica da história para o ensino 
técnico, publicados em revistas da 
especialidade.

O presente texto tem o objectivo de 
alargar o campo da pesquisa teórica 
em história da educação e didáctica 
da história, tendo em conta as disci-
plinas de História Pátria e História 
Geral e Pátria ministradas nos cursos 
técnicos existentes em Portugal até 
1973 (didáctica da história em perspec-
tiva temporal), através da análise de 
artigos publicados na revista Escolas 
Técnicas. Assim, tentaremos perceber 
a evolução do pensamento didáctico 
aplicado à História, bem como a 
importância da publicação de artigos e 
de fichas de leitura para os docentes 
que leccionavam nas escolas técnicas, 
analisando os principais tópicos e 
focos de interesse desenvolvidos por 
estes autores. Finalmente, pretendemos 
comparar o papel da História nos antigos 
cursos técnicos com os actuais cursos 
de educação e formação e cursos profis-
sionais, tentando perceber a o papel que 
o legislador atribui à disciplina, e qual 
a sua função nos currículos destes 
cursos.

2. A História nos currículos do 
Ensino Técnico

Durante o Estado Novo o ensino 
técnico e profissional regulou-se por 

DIDÁCTICA DA 
HISTÓRIA NA IMPRENSA 

PEDAGÓGICA: O CASO 
DA(S) ESCOLAS TÉCNICAS

[54]

1 - A escolha do título recaiu no duplo sentido que se pretende dar ao conceito Escolas Técnicas: por um lado, pelo facto das fontes 
seleccionadas serem retiradas da revista Escolas Técnicas; por outro, pelas indicações didácticas se destinarem aos professores de história 
que leccionavam em escolas técnicas.
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duas reformas educativas: a primeira 
de 1930 e reajustada em 1931, herdada 
do período da ditadura militar, e a 
segunda, de 1948, elaborada depois 
de vários anos de estudos e trabalhos 
de uma comissão nomeada para 
esse efeito. Estas reformas trazem a 
novidade de colocarem nos currículos 
disciplinas com uma vertente mais 
cultural e humanística, que visavam 
complementar a instrução prática e 
profissional, sobretudo nos cursos de 
ensino comercial. Como escreveu Costa 
(1971), “a administração e o comércio 
exigem (…) aos seus técnicos (…) 
um certo nível de conhecimentos 
genéricos, como se dirá, uma cultura 
geral que lhe permita articular-se 
constantemente numa actividade que 
contém muitas solicitações sociais e 
muitas acções de influência colectiva”, 
pelo que a introdução destas disciplinas 
se tornava essencial.

Assim, na reforma de 1930/1931, e para 
o curso complementar de comércio, às 
disciplinas de formação geral existentes 
(Língua Pátria e Língua Francesa) acres-
centam- se Inglês, História Pátria e 
Geral e Elementos de Física, Química e 
História Natural, suportando as línguas 
cerca de 40% da carga horária do curso 
(Pardal, et al., 2003). Neste curso, pela 
reforma de 1948, juntam-se também 
as disciplinas de Geografia Geral e 
Económica (com conteúdos práticos 
essenciais à profissão, mas também com 
interesse humanístico), e ainda as disci-
plinas de formação pessoal – Religião e 
Moral, Formação Corporativa e Noções 
de Higiene – que, não sendo disci-
plinas de formação geral e humanís-
tica, abordam determinadas temáticas 
e conteúdos que contribuem para o 
aumento dos conhecimentos dessa 
natureza. Contudo, desaparece do 
currículo a disciplina de Inglês, e dá-se 
a fusão entre Português e História de 
Portugal, uma vez que a nova legis-
lação atribuía maior importância ao 
recém-criado Ciclo Preparatório de Pré- 
-Aprendizagem Geral (que quebrava a 
passagem directa da instrução primária 
para o ensino técnico) e aos cursos de 
Formação Geral.

São estes contextos legislativos que 
reintroduzem a disciplina de História 

no ensino secundário técnico (existente 
até 1918 com a designação de Corografia 
e História Pátria, nos cursos elemen-
tares de comércio, e suprimida pela 
reforma de Azevedo Neves). Na 
reforma de 1930/1931, cria-se a disci-
plina de História Pátria e Geral no 
curso complementar de comércio, com 
uma carga horária semanal de 3 horas 
durante o 3.º ano desse curso (Portugal, 
1931). Havia ainda, em grande parte 
dos cursos de ensino industrial, a disci-
plina de Geografia e História, leccio-
nada em dois anos, com duas horas 
lectivas semanais. A importância do 
conhecimento histórico foi revalidada 
durante o Estado Novo, que via no 
seu ensino uma forma de passar a 
ideologia do regime político12

. Assim, 
na reforma de 1948, a introdução do 
ciclo preparatório de pré- aprendizagem 
geral continha no seu currículo a disci-
plina de Língua e História Pátria, 
onde o professor dividiria a carga 
horária (de cinco horas semanais) entre 
lições de língua portuguesa e lições de 
acontecimentos históricos nacionais. 
Em todos os cursos complementares 
de aprendizagem existia a disciplina 
de Português e História de Portugal, 
sendo a sua distribuição curricular feita 
à medida de cada curso (geralmente, 
nos cursos de quatro ou cinco anos a 
disciplina inseria-se nos três primeiros, 
com duas horas semanais

3
, e nos cursos 

de três anos, nos dois primeiros, com 
a mesma carga horária semanal). Nos 
cursos técnicos de formação geral, 
a disciplina História Geral e Pátria 
aparece no Curso Geral de Comércio 
e no de Esteno-Dactilógrafo, com a 
duração de dois anos (nos 2.º e 3.º 
anos), sendo-lhe atribuídas duas horas 
semanais de carga horária.

As ciências sociais e humanas, e partic-
ularmente a História, começavam, 
assim, a entrar nos currículos do ensino 
técnico, ainda que apenas nos cursos do 
ensino comercial; para os que optavam 
pelo ensino industrial, o ensino da 
História ficava-se pelos dois anos do 
ciclo preparatório - Língua e História 
Pátria – comuns a todo o ensino 
técnico – ou nos cursos de formação 
complementar.

3. Didáctica e História na revista 
Escolas Técnicas

Para quê tanta coisa? Era bem mais 
simples contar secamente o facto, ler o 
manual e mandar estudar da página 30 
à 40… Concordamos: era mais simples, 
para o professor. Mas não seria escola. 
(Gomes, 1956)

A partir de 1946 a Direcção Geral do 
Ensino Técnico e Profissional (DGETP) 
iniciou a publicação da revista Escolas 
Técnicas – Boletim de Acção Educativa, 
que pretendia ser “um instrumento de 
cooperação intelectual, um órgão de 
permuta de informações e de ideias 
que se afigurem capazes de proveitosa-
mente se reflectirem na realização do 
ensino e na exacta determinação das 
finalidades que o mesmo é chamado a 
prosseguir” (Escolas Técnicas, 1946). 
Neste sentido, para além da publi-
cação de legislação e de dados estatís-
ticos relativos ao ensino técnico e 
profissional, a revista publicava também 
artigos de assuntos variados, devida-
mente relacionados com as actividades 
das escolas técnicas. A publicação de 
textos sobre as diversas disciplinas 
ministradas nas escolas industriais e 
comerciais apresentavam-se como uma 
mais-valia desta revista, contribuindo 
para a divulgação de actividades diver-
sificadas e alternativas essenciais no 
auxílio dos professores. Da lista de 
artigos publicados nos 43 números da 
revista (publicados entre 1946 e 1971)

4
, 

identificamos sete relacionados com a 
disciplina e a didáctica da história, e 
ainda três fichas de leitura de obras 
estrangeiras que abordam esta temática. 
Os autores destes artigos, todos eles 
professores de História em escolas 
técnicas, contribuíam com os resul-
tados dos seus trabalhos (quer através 
da reflexão, quer com narrativas de 
experiências concretizadas em contextos 
lectivos) para a difusão do papel da 
disciplina e de problemáticas históricas 
aplicadas à sala de aula. A análise a 
estes artigos recairá nos três tópicos que 
nos pareceram mais focados: princípios 
orientadores; estratégias e ferramentas 
pedagógico-didácticas; importância da 
interdisciplinaridade.

2 - Esta ideia é sustentada, a título de exemplo, na tese de mestrado de Matos (1990).
3 - Excepções a esta regra verificam-se nos cursos de “Compositor tipógrafo”, “Impressor tipógrafo” e de “Comércio”, onde a disciplina era também integrada no 4º ano, com três tempos lectivos semanais. 
(Cf. Reforma do Ensino Técnico (…), 1948).

4 - A lista detalhada dos artigos desta revista pode ser consultada no CD-ROM anexo ao livro Ensino Técnico. 1756-1973 (Alves, et al., 2009).
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3.1. Princípios orientadores

Não sendo uma disciplina de carácter 
profissionalizante, a História, enquanto 
unidade curricular, era considerada 
por estes autores como uma disci-
plina importante, quer durante o ciclo 
preparatório, quer nos cursos comer-
ciais, pelo que deveria estar bem 
articulada com as restantes disciplinas 
da matriz curricular. Mendes (1964) 
identifica três valores associados à 
história – formativo, informativo e 
patriótico – centrando a importância 
do valor formativo da História para os 
alunos do ensino técnico, e secundari-
zando o valor informativo (aprofun-
dado), devendo este ser deixado para 
os estudos superiores. Este valor 
formativo era ainda mais importante 
para não se cair na tentação de conduzir 
o aluno para um caminho unicamente 
tecnicista e profissional, valorizando-se 
também a sua condição humana, pelo 
que os estudos de história desempen-
havam, no ensino técnico, um “papel de 
extraordinário valor” (Mendes, 1964). 
Também Soromenho (1964) revalida 
a importância do papel formativo da 
disciplina, neste caso no curso geral de 
comércio, ligando-o intrinsecamente à 
transmissão de valores culturais e civili-
zacionais, através de explicações sobre o 
passado de modo a melhor compreender 
o presente, e clarificando determinadas 
situações políticas e socioeconómicas 
vividas (Gomes, 1963a).

Aos valores de formação e informação 
que se atribuíam à história, acrescem-
se outros princípios que orientavam o 
seu ensino nas escolas técnicas – o 
estímulo da curiosidade das crianças 
provocado pelo estudo do passado 
levava, inevitavelmente, ao estímulo da 
criatividade (Gomes, 1963a e Mendes, 
1964); finalmente, o reconhecimento 
da História como “absolutamente 
necessária como suplemento precioso 
na aprendizagem da Língua Pátria” 
(Soromenho, 1964), princípio este que 
analisaremos mais à frente.

A política por detrás dos conteúdos 
levava ainda à ampliação do valor 
patriótico que a história deveria 
incumbir nos alunos (Gomes, 1956, 
Mendes, 1964, e Soromenho, 1964). 
Contudo, a influência do legislador 
não deveria condicionar a evolução do 
pensamento pedagógico, e as formas 
de melhor trabalhar em contexto de 
sala de aula, pelo que a divulgação 
de experiências de aprendizagem e 

as estratégias para a sua concreti-
zação foram constantes nestes textos, 
permitindo que os professores fizessem 
uma auto-actualização dos seus conheci-
mentos pedagógicos e didácticos.

3.2. Estratégias e ferramentas 
pedagógico-didácticas

A ausência de formação especí-
fica para professores de história 
integrados no ensino técnico levava a 
uma consciência de que a partilha de 
experiências pedagógicas era essencial 
para fomentar a diversificação de 
actividades e melhorar o desempenho 
dos docentes em exercício nas escolas 
técnicas. Neste sentido, a revista Escolas 
Técnicas – Boletim de Acção Educativa 
foi um dos principais veículos de 
transmissão e partilha de testemu-
nhos, tendo um importante papel na 
divulgação de práticas e de reflexões 
pedagógicas. A publicação de fichas de 
leitura de obras estrangeiras (Gomes, 
1963a, 1963b e 1963c) constitui um 
importante elemento de difusão de 
obras que se debruçavam sobre o 
tema, neste caso específico em obras 
francesas e italianas. Forneciam ao leitor 
observações de psicologia aplicada, 
indicações didácticas e metodológicas e 
recursos para o exercício docente. A 
par das fichas de leitura, os autores dos 
restantes artigos analisados também se 
debruçaram sobre ferramentas e estra-
tégias disponíveis para um ensino de 
qualidade e de sucesso da disciplina.

Na narrativa que Machado (1947) 
escreveu acerca da disciplina de história 
numa escola técnica, o principal 
elemento a ter em conta é o grau de 
autonomia dado aos alunos, de modo 
a que fossem eles próprios capazes de 
construir o conteúdo da disciplina. Esta 
autonomia era devidamente controlada 
pelo professor, que indicava e fornecia 
bibliografia de base para os alunos 
fazerem as suas próprias investigações e 
as apresentarem publicamente. Este tipo 
de exercícios levava a uma motivação 
crescente para estudos históricos e 
estimulava também a criatividade dos 
alunos, nomeadamente do ponto de 
vista da redacção e composição. Esta era 
visível, por exemplo, na dramatização 
de acontecimentos históricos, reais ou 
fictícios, na realização de reportagens 
e entrevistas, trabalhos monográficos 
ou apresentação de conferências, entre 
outros exemplos dados por Gomes 

(1956), que exercitam a imaginação das 
crianças enquanto as despertam para os 
acontecimentos e factos históricos.

Frequentemente retratadas nestes 
artigos era a utilização de recursos 
com cariz pedagógico complemen-
tares à exposição do professor e aos 
compêndios das disciplinas. O uso de 
documentos – em sentido alargado 
– mostra-se fundamental para as 
aprendizagens dos alunos, não apenas 
do ponto de vista cognitivo, mas 
também no domínio motivacional: “O 
documento pode, de facto, ser o ponto 
de partida da lição, fulcro desta, fonte 
de reacção do aluno, provocando nele 
a consciência e que é o autor do seu 
conhecimento. O aluno (…) não tem que 
aprender, mas que compreender através 
de uma descoberta pessoal” (Ramos, 
1963). Nesta definição de documento 
entram, não só os documentos escritos 
(incorporados nos compêndios, reco-
lhidos pelo professor ou mesmo pelos 
alunos), como a utilização de outros 
recursos documentais, nomeadamente 
imagens e filmes, que podiam ser 
apresentados no início da lição como 
motivação, durante a lição, como ferra-
menta educativa, ou no final como 
síntese (Ramos, 1963), e ainda atlas 
e mapas, utilizados em determinadas 
matérias onde fossem considerados 
essenciais, e que facilmente substituíam 
o texto do compêndio (Gomes, 1963a).

A organização de trabalhos de grupo 
era também uma estratégia defendida 
por estes autores. Nestes trabalhos, a 
aprendizagem da disciplina interligava-
-se com o crescimento pessoal e inter-
relacional. Os alunos eram obrigados 
a trabalhar em grupo, a pesquisar e 
debater fora da sala de aula, a construir 
um único trabalho com ideias e a 
contribuição de todos (Gomes, 1956). 
Para além dos trabalhos de aprofun-
damento bibliográfico, eram também 
idealizados trabalhos mais técnicos, 
como, por exemplo, a montagem de um 
filme com recursos recolhidos pelos 
próprios alunos (Ramos, 1963), ou o 
cruzamento da “história dos compên-
dios” com a história local e regional 
(Gomes, 1956). Era neste sentido que 
as visitas de estudo também se conside-
ravam importantes, havendo a pretensão 
de as fazer corresponder às necessidades 
dos aluno e conseguir que estas fossem 
um prolongamento da sala de aula 
(Gomes, 1956).

Apesar da novidade que estes 



210

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

4. A História nos “cursos técnicos” de 
hoje

O fim das escolas técnicas, decretado em 
1973 e concretizado depois da revolução 
do 25 de Abril de 1974, levou a uma 
transformação dos cursos profissionais, 
não existindo, hoje, qualquer linha de 
continuidade dos cursos existentes 
durante o Estado Novo. Actualmente, o 
sistema de ensino português comporta 
nove anos de ensino obrigatório 
unificado, seguindo-se três anos de 
ensino secundário – dividido em cursos 
científico-humanísticos e em cursos 
profissionais (que em 2009 repre-
sentavam cerca de 15% dos alunos 
matriculados no ensino secundário). 
Existem ainda, numa tentativa de 
combate ao insucesso escolar repetido 
e ao abandono escolar precoce, Cursos 
de Educação e Formação (CEF), equi-
valentes ao 3.º ciclo do ensino básico. 
Quer nos cursos profissionais, quer 
nos cursos de educação e formação, 
sente-se a ausência de uma disciplina de 
História.

Enquanto unidade curricular autónoma 
e obrigatória, a História entra no 
currículo do 3.º ciclo do Ensino Básico, 
e nas áreas de Línguas e Humanidades 
(História A), e Artes Visuais (História 
da Cultura e das Artes) dos cursos 
científico-humanísticos do ensino 
secundário. Desta forma, a grande 
maioria dos alunos termina a sua 
ligação estudantil com a História ao 
fim de três anos. Acresce ainda o facto 
de ser uma disciplina que tem vindo a 
perder importância no currículo, como 
se comprova pela redução de horas 
levada a cabo pela reforma de 2001 
(no anterior currículo a História tinha 
três tempos semanais de 50 minutos, 
passando a ter, desde 2001, dois tempos 
de 45 minutos no 7.º ano, e cinco tempos 
de 45 minutos no 8.º e 9.º ano, a dividir 
com a disciplina de Geografia (levando 
a que, na prática, tenha três tempos 
num dos anos lectivos, e dois tempos 
no outro). Actualmente, estuda-se a 
possibilidade desta disciplina se juntar 
com Geografia no 3.º ciclo (tal como 
acontece no 2.º ciclo do Ensino Básico, 
com a designação de História e 
Geografia de Portugal), o que poderá 
levar a um aumento da diminuição  da 

que “a História não se deve desligar da 
Língua” no ciclo preparatório (contrari-
ando a divisão existente no programa 
oficial e, eventualmente, a divisão que 
os próprios professores faziam nas 
suas aulas), e que o livro de “leituras 
históricas (…) não deixará nunca de 
ser um livro de linguagem e que, 
portanto, como tal deverá ser encarado 
nas lições de Língua e História Pátria”. 
A ligação com a língua era, de resto, 
um dos princípios que deviam orientar 
a disciplina, e esta ideia é reforçada 
também por Machado, quando aponta 
como exemplo os trabalhos desen-
volvidos pelos alunos para a disciplina 
de História Geral e Pátria através de 
leitura clássicos da literatura, “tudo 
obras que por coincidência (para os 
alunos, claro) também o professor de 
Português mandara ler e depois resumir 
por escrito” (Machado, 1947).

A interdisciplinaridade era também 
uma valência para a disciplina de 
Trabalhos Manuais nos dois anos do 
ciclo preparatório. Amaral (1956) 
delineia um plano de interesses 
comuns entre Língua e História Pátria 
e Trabalhos Manuais, indicando que 
o valor pedagógico destas práticas 
oficinais seria mais vantajoso se fossem 
“ajustadas às outras disciplinas segundo 
plano de coordenação”. A produção de 
trabalhos de oficina relacionados com 
os conteúdos abordados em História 
Pátria, tornava-se, assim, um estímulo 
complementar do estudo da disciplina, 
através da realização de objectos visuais 
e artísticos que, como foi referido anteri-
ormente, em muito ajudavam as crianças 
a interiorizar os conteúdos, originando 
a produção de trabalhos com interesse 
para os alunos, e não outro tipo de 
produções isoladas e descontextual-
izadas do clima escolar.

As ligações interdisciplinares eram, 
portanto, um factor importante para o 
exercício da disciplina de história, e 
os seus professores tinham isso em 
consideração. Pressupõe-se então, um 
trabalho de equipa entre os professores 
das várias disciplinas, onde se pudesse 
delinear um conjunto de ideias concre-
tizáveis nas diversas áreas de estudo 
e que fossem rentáveis para a avaliação 
final das disciplinas.

testemunhos traziam ao panorama 
didáctico nacional, principalmente no 
que toca às metodologias de ensino, 
admitimos a hipótese de serem actos 
isolados, e que o contributo destas 
experiências em pouco alterasse as 
metodologias que os professores utili-
zavam nas suas aulas5. Admitimos, 
contudo, que estas ideias não seriam 
fáceis de concretizar, tendo em conta 
a carga horária reduzida atribuída à 
disciplina e à extensão do programa 
(sobretudo à História Geral e Pátria, 
pelo que Soromenho (1964) conclui 
o seu artigo apelando ao aumento do 
número de horas semanais atribuídas à 
disciplina).

3.3. Importância da interdisciplinari-
dade

O cruzamento de conteúdos dos 
programas de história com conteúdos 
de outras disciplinas foi também um 
tópico abordado nestes textos, sobretudo 
por se entender que a história podia, 
de facto, ter um papel importante nos 
cursos técnicos. Se este pensamento era 
constante no programa e nos compên-
dios da disciplina

6
, os seus professores 

viam na interdisciplinaridade uma mais-
valia na difusão e interiorização dos 
conhecimentos.

Gomes (1956) refere que “só a 
coordenação das diversas disciplinas 
poderá permitir o nosso objectivo [de 
ensinar história]”. Para isso, tornava-
se indispensável que os exercícios e 
as práticas pedagógicas convergissem 
para o mesmo centro de interesses dos 
alunos, em detrimento dos objectivos 
individuais de cada disciplina: “Uma 
personagem, uma cidade, um aspecto 
da civilização ou da vida diária – e em 
torno deles se condensarão as diferentes 
disciplinas, a História, o Português e o 
Desenho, fraternalmente aliadas com 
as Ciências e a Matemática” (Gomes, 
1956).

Naturalmente que a disciplina com 
mais afinidades com História era a 
Língua Portuguesa, principalmente 
durante o ciclo preparatório (uma vez 
que existia a fusão destas duas áreas 
na disciplina de Língua e História 
Pátria). Marques (1961) refere mesmo 

5 - Em inquéritos realizados aos alunos acerca das aprendizagens em História, Gomes (1956) conclui que o método expositivo continuava a ser predominante nas salas de aula, afirmando mesmo que “(…) 
a adopção de memorização como único processo didáctico tornam os espíritos boçais (…) e fazem-lhes perder a frescura da sinceridade e qualidades de raciocínio”.
6 - No caso dos compêndios era habitual mencionar-se, como leituras complementares, o papel das técnicas no decurso da História, dando-se ainda relevo à história económica e social, no caso dos programas da 
disciplina para os cursos comerciais. Estas adições aos programas tinham também o objectivo de integrar a disciplina no ambiente técnico onde estava inserida e, na perspectiva dos alunos, torná-la menos 
estranha no seu contexto educativo.
7 - Casos há em que na formação científica dos cursos profissionais é leccionada a disciplina de História da Cultura e das Artes.
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história não tem “lições” para dar. Mas 
tem, certamente, matéria suficiente para 
nos dar que pensar”.
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5. Conclusão

Ao longo do artigo tentamos demons-
trar o papel das disciplinas de história 
nos programas curriculares dos cursos 
técnicos existentes durante o Estado 
Novo português, bem como o interesse 
dos seus professores em leccioná-la de 
uma forma pedagógica e didacticamente 
actual, atractiva e motivadora.

O papel que a disciplina tinha na 
formação do intelecto e da moral dos 
jovens interligava-se com a passagem 
de valores patrióticos e nacionalistas, 
importantes para a consolidação do 
regime político vigente. Para alcançar 
estes objectivos, era importante a utili-
zação de estratégias diversificadas, 
de modo a cativar o interesse dos 
alunos, despertando neles a paixão pela 
história. O domínio, pelo menos do 
ponto de vista teórico, de bibliografia 
e actividades didácticas aplicadas à 
história, devia ser um princípio funda-
mental para os professores que leccio-
navam nas escolas técnicas: a par dos 
compêndios e da exposição perma-
nente por parte do professor, refere-se 
a necessidade da introdução de outros 
recursos e outras estratégias, motivando 
os alunos para a aprendizagem, e 
estimulando a criatividade, através das 
tarefas que lhes são pedidas. A reali-
zação de visitas de estudo – a aula 
fora da sala – era também um impor-
tante recurso a ter em conta, devendo 
estas ser preparadas conforme as orien-
tações dos programas e o interesse 
geral dos alunos. Finalmente, relevo 
para o diálogo interdisciplinar, de modo 
aos professores e mestres das turmas 
conseguirem rentabilizar da melhor 
forma possível o produto final, havendo 
também a preocupação de economia de 
tempo.

O esforço didáctico, que estes profes-
sores documentam para o período 
entre 1946 e 1971, releva-se, mutatis 
mutandis, um produto de grande actuali-
dade. A variação de estratégias, a diver-
sificação de recursos e de experiências, 
a motivação inicial e constante nas 
práticas pedagógicas de hoje continuam 
a marcar o pensamento didáctico e a 
formação de professores. Este texto 
revela-se, pois, como uma reflexão 
do que foi a didáctica da história no 
período em questão. E, olhando para 
o passado, se pensarmos nas actuais 
concepções didácticas, como por 
exemplo a concretização da pedagogia 
por competências, podemos pensar 
como Nóvoa (2005): “em educação a 

importância desta ciência no currículo 
e, consequentemente, a uma diminuição 
da importância dada às ciências sociais 
e humanas.

No caso dos Cursos de Educação e 
Formação e dos Cursos Profissionais, 
e pese embora a ausência de uma 
disciplina específica de História7 nos 
seus currículos, as suas componentes 
socioculturais apresentam disciplinas 
onde, esmiuçando os programas, 
conseguimos inferir determinados 
conteúdos históricos. Com efeito, 
os programas de Cidadania e Mundo 
Actual (CEF) e de Área de Integração 
(Cursos Profissionais) apresentam temas 
que, na sua transversalidade, tocam 
conteúdos de natureza e incidência 
histórica. Naturalmente que o desen-
volvimento e a operacionalização de 
competências específicas da História 
não constam dos planos oficiais, tanto 
mais que estas disciplinas dispõem 
de características e de competências 
próprias, que visam a socialização 
laboral, a aquisição de conhecimentos 
culturais e científicos e a sua investi-
gação, e a integração do mercado de 
trabalho de forma coerente. O trabalho 
feito nestas disciplinas baseado em 
discussão de temas e/ou problemas 
da actualidade e do quotidiano social 
pressupõe, em muitos casos, recorrer 
ao passado e, consequentemente, ao 
conhecimento histórico, para melhor 
compreender o presente. Desta forma, 
ainda que indirectamente e até mesmo 
inconscientemente (tendo em conta que 
professores de vários grupos disciplina-
res podem leccionar estas disciplinas), 
as competências específicas de história 
são desenvolvidas nas actividades e nos 
temas propostos.

Assim, apesar de termos consciência 
que a História ocupa um lugar 
secundário nos cursos de formação 
e nos cursos profissionais, e que os 
conteúdos históricos são leccionados 
de modo indirecto e de forma aleatória, 
salientamos o facto destas disciplinas, 
de cariz cultural e vocacionadas para 
as questões da cidadania em contexto 
social, serem obrigatórias na compo-
nente formativa dos jovens que optam 
pelo ensino profissional, demonstrando 
estarem ultrapassadas as barreiras 
simbólicas que separavam a formação 
pessoal e humana da formação técnica e 
profissional.



212

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

Educação. (Livro com CD-ROM anexo).

Costa, Fernando Carvalho. Ensino de formação 
comercial. ESCOLAS TÉCNICAS. BOLETIM 
DE PEDAGOGIA E DIDÁCTICA, n.º 43, 1971, 
pp. 117-126.

ESCOLAS TÉCNICAS. BOLETIM DE ACÇÃO 
EDUCATIVA. Para Quê? N.º1, 1946, pp. 5-6.

Matos, Sérgio Campos (1990). História, 
mitologia, imaginário nacional: a história no 
curso dos liceus:1895-1939. Lisboa, Livros 
Horizonte.

Nóvoa, António. (2005). Evidentemente. Histórias 
da Educação. Porto, Edições ASA. Pardal, Luís; 
Ventura, Alexandre; Dias, Carlos (2003) O 
Ensino Técnico em Portugal. Aveiro, Universi-
dade de Aveiro.

Portugal. Ministério da Instrução Pública. Decreto 
n.º 20:420, DIÁRIO DE GOVERNO, n.º 243, 21 
de Outubro de 1931.

Portugal. Ministério da Educação Nacional. 
Decreto n.º 37:029, DIÁRIO DE GOVERNO, n.º 
198, 25 de Agosto de 1948.



213

                                                1                                                     2                                                                 1  Cláudia Ventura, Margarida César e José Manuel Matos
1 UIED, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa
2 Universidade de Lisboa, Instituto de Educação

[Resumo] O projecto Interacção e 
Conhecimento (IC) durou 12 anos. 
O objectivo principal consistia em 
estudar e promover interacções sociais, 
nomeadamente entre pares, criando 
cenários de educação formal mais 
inclusivos, facilitando a apropriação 
de conhecimentos e a mobilização/ 
desenvolvimento de competências dos 
alunos. Assumimos uma abordagem 
interpretativa e realizámos um estudo 
de caso intrínseco, sobre o IC, para 
estudar as transições observadas no 
quadro de referência teórico, nas opções 
metodológicas e nas práticas. Centramo-
-nos nas transições metodológicas, 
quanto aos paradigmas e aos designs 
de investigação, discutindo as opções 
tomadas a este respeito. Também 
iluminamos aspectos metodológicos onde 
não se observam transições.

1. Introdução

A matemática é uma disciplina 
frequentemente rejeitada pelos alunos 
e associada a elevadas percentagens 
de insucesso (Abrantes, 1994). Mas 
o acesso ao sucesso académico nesta 
disciplina influencia as decisões dos 
alunos quanto às escolhas vocacionais. 
Foi para responder a questões colocadas 
por alguns professores de matemática 
que concebemos o projecto Interacção 
e Conhecimento (IC). Este corresponde 
a uma continuação de um projecto 
anterior (César, 1994), que estudava o 
trabalho individual vs. em díade, em 
aprendizagens algébricas (equações). 
O IC desenvolveu práticas de trabalho 
colaborativo e promoveu as inter-
acções sociais, facilitando o acesso dos 
alunos ao sucesso escolar. Contribuiu 
para uma educação mais inclusiva, 
essencial numa sociedade cada vez 
mais multicultural, que valoriza 
cidadãos participativos, críticos e cuja 
literacia matemática permita resolver 
os problemas com que se deparam no 
quotidiano.

Abreu, Bishop e Presmeg (2002) 
consideram que a apropriação de 
conhecimentos e o desenvolvimento 
de competências deve possibilitar as 
transições entre contextos, ou seja, 

que estes sejam mobilizados noutras 
situações ou problemas. Para eles, uma 
transição, ao contrário do que afirma 
Zittoun (2006), não pressupõe forçosa-
mente uma ruptura. Para os alunos que 
participam em culturas familiares muito 
distintas da cultura escolar, como nas 
minorias vulneráveis, as transições 
entre a escola e a família podem estar 
associadas a sofrimento, a relações 
dialógicas conflitivas entre as posições 
identitárias (César, 2009, in press). As 
escolas que estabelecem dinâmicas 
regulatórias, facilitam as transições 
entre os diferentes contextos, cenários 
e situações e o diálogo entre as diversas 
posições identitárias, promovendo 
o acesso ao sucesso escolar (César, 
in press, em preparação). No IC 
assumimos a investigação enquanto 
mediador do desenvolvimento pessoal 
e profissional dos professores e inves-
tigadores, particularmente quando as 
decisões de investigação são partilhadas 
e sustentadas na discussão da literatura 
(César, 2009; Hamido & César, 2009). 
Assim, as opções metodológicas 
assumiram particular relevância e as 
discussões sobre metodologia de inves-
tigação ocuparam um papel central.

A natureza das tarefas, as instruções 
de trabalho e o contrato didáctico (re)
negociado com os alunos assumem 
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particular importância na promoção dos 
desempenhos dos alunos. Tarefas como a 
resolução de problemas (Matos, 2008), 
as investigações ou as explorações 
(Ponte, Oliveira, Cunha, & Segurado, 
1998), ou os trabalhos de projecto 
(Abrantes, 1994) podem mais facil-
mente ser relacionadas com aspectos 
culturais que facilitem a transição 
dos conhecimentos, capacidades e 
competências dos alunos entre as 
diferentes culturas em que participam. 
Como refere Skemp (1978), este tipo 
de tarefas, assumindo uma natureza 
mais aberta, promove a construção 
de conhecimento relacional e não 
apenas de conhecimento instrumental, 
como acontece através da resolução 
de exercícios. No entanto, a natureza 
aberta e mais desafiadora das tarefas 
está estreitamente relacionada com as 
instruções de trabalho. O professor não 
deve, nas instruções de trabalho, indicar 
estratégias de resolução, respostas 
a problemas ou resultados, para que 
os alunos não deixem de se sentir 
motivados a explorar diferentes estra-
tégias de resolução, o que poderia, por 
exemplo, transformar uma actividade 
de investigação num mero exercício 
(Ponte, 2005). Estes aspectos, foram 
também contemplados nas opções 
metodológicas do IC, particularmente 
nos designs dos estudos quasi experi-
mentais e nos projectos de investi-
gação-acção, em que estes aspectos 
eram estudados com detalhe.

Para que sejam concretizadas as poten-
cialidades das tarefas e instruções de 
trabalho, é importante que seja (re)
negociado um contrato didáctico 
adequado, com os alunos. Um contrato 
didáctico que seja um facilitador das 
transições dos alunos e que promova 
a qualidade dos desempenhos e, 
portanto, o conhecimento relacional 
(Skemp, 1978), contempla aspectos 
como a promoção das interacções 
sociais horizontais, entre pares, a (re)
distribuição de poder entre professor 
e alunos (Apple, 1995/2009), uma 
avaliação enquanto prática de auto-
-regulação (Santos, Pinto, Rio, Pinto, 
Varandas, Moreirinha, et al., 2010) e 
a comunicação entre os alunos e entre 
alunos e professor. Algo semelhante se 
passa em investigação, se pensarmos 
em contratos experimentais e em como 
se gere uma equipa de um projecto. 
Por isso mesmo, no IC, foi dada 
especial atenção à tomada partilhada de 
decisões de investigação, pois encará-
vamos a investigação como uma forma 

de aprendizagem e de desenvolvimento 
pessoal e profissional.

A comunicação assume particular 
importância já que, como refere Sfard 
(2001), aprender é comunicar. Mas, 
para além disso, esta autora refere 
que pensar é, também, uma forma de 
comunicar (Sfard, 2008), ou seja, 
que enquanto pensamos o self 
assume diferentes posições identi-
tárias que comunicam entre si, através 
de relações dialógicas, nas quais cada 
posição identitária é dotada de voz(es) 
(Hermans, 2001). As interacções sociais 
horizontais permitem que os alunos 
trabalhem na sua zona de desenvolvi-
mento proximal (ZDP), ou seja, na 
distância entre o que conseguem fazer 
sozinhos e o que conseguem fazer em 
conjunto com um par mais compe-
tente (Vygotsky, 1934/1986). Segundo 
este autor, quando um aluno trabalha 
na ZDP recorre ao desenvolvimento 
potencial que passará, posteriormente, 
a desenvolvimento real, quando o 
aluno conseguir realizar as mesmas 
tarefas sozinho. Mas, em investigação, 
os diversos investigadores de uma 
equipa interdisciplinar e multifacetada 
também podem trabalhar nas ZDP e, 
assim, promover o desenvolvimento. 
Foi isso que configurou algumas das 
opções tomadas no projecto IC. Esta 
dinâmica associada ao estatuto de par 
mais competente permite que se desen-
volvam mecanismos de inter-empower-
ment, que têm origem nas interacções 
sociais estabelecidas, e que, depois 
de internalizados, promovem o desen-
volvimento de mecanismos de intra-
empowerment, que permitem aos 
participantes, alunos, professores e/
ou investigadores, aperceberem-se do 
poder que têm nos processos de aprendi-
zagem (César, em preparação).

Torna-se, assim,  tão  importante em 
projectos de  investigação como em  
aula, o desenvolvimento de práticas 
de trabalho colaborativo, nas quais 
os participantes possam trabalhar em 
conjunto na resolução de uma mesma 
tarefa, desenvolvendo também a capaci-
dade de organização, a autonomia e a 
auto-responsabilização. O envolvimento 
dos participantes nas actividades desen-
volvidas permite que seja construída 
uma comunidade de prática (Lave & 
Wenger, 1991), como aconteceu com 
o IC, na qual passem de participantes 
periféricos a participantes legítimos, 
através de um empreendimento 
conjunto, de um empenhamento mútuo 

e da partilha de um repertório entre os 
vários participantes (Wenger, 1998). A 
partilha de um repertório está, também, 
associada à partilha de significados e 
à atribuição de sentidos, por cada um 
dos participantes, às actividades e às 
aprendizagens realizadas (Bakhtin, 
1929/1981).

2. Problematização e metodologia

O projecto IC durou, formalmente, 12 
anos (1994/95-2005/06). O objectivo 
principal consitia em estudar e promover 
interacções sociais em cenários de 
educação formal, e uma educação mais 
inclusiva. Este projecto contou com 97 
elementos, entre psicólogos, profes-
sores de matemática, ciências, filosofia, 
educação física, tecnologias da infor-
mação e comunicação, história e 1.º 
ciclo do ensino básico. O projecto IC 
inclui, nesta equipa central, elementos 
com diferentes formações iniciais e com 
diferentes graus académicos, de alunos 
de licenciatura até doutorados com 
agregação.

Esta heterogeneidade que caracteriza a 
equipa central do IC, a par de ser um 
projecto longitudinal e do vasto corpus 
empírico atribuem um carácter singular 
a este projecto, que levou a seleccioná-
-lo como estudo de caso intrínseco 
(Stake, 1995/2007), para estudarmos o 
problema do insucesso escolar, ainda 
visível, e a necessidade de procurar 
soluções para o ultrapassar. Assumimos 
uma abordagem interpretativa (Denzin, 
2002) através da qual pretendemos 
analisar as transições (Abreu et al., 
2002; Zittoun, 2006) que se observam 
no quadro de referência teórico, nas 
opções metodológicas e nas práticas do 
IC, compreendendo como configuram 
as práticas, em aula, desenvolvidas na 
disciplina de matemática.

Os objectivos específicos que nos 
propomos atingir são:

1) Identificar e descrever os princí-
pios que caracterizam este projecto 
e que são a base do contrato 
didáctico estabelecido; 

(2) Iluminar algumas das transições 
que se fizeram sentir, tanto no 
quadro de referência teórico, 
nas opções metodológicas e nas 
práticas;
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3) Desocultar e analisar materiais 
que ilustram a existência dessas 
transições;

4) Compreender e interpretar essas 
transições, identificando fenómenos 
educativos que iluminam pontos de 
viragem no quadro de referência 
teórico, nas opções metodológicas 
ou nas práticas.

Constituem-se como participantes os 97 
elementos da equipa central do projecto 
IC, os alunos das turmas que partici-
param, durante pelo menos um ano 
lectivo, neste projecto (na maioria 
alunos do 5.º ao 12.º anos de escolari-
dade), os encarregados de educação, 
avaliadores externos, observadores 
externos e outros agentes educativos 
significativos.

Os instrumentos de recolha de 
dados são a recolha documental 
(referente ao corpus empírico do IC 
e as conversas informais. A recolha 
documental incidiu sobretudo no 
corpus empírico produzido e/ou 
recolhido pelos elementos do projecto 
IC, onde se incluem vários artigos, 
capítulos de livros, livros, textos de 
actas de congressos, teses de douto-
ramento, dissertações de mestrado, 
questionários (alunos, professores, 
encarregados de educação), entrevistas, 
protocolos de alunos, instrumentos de 
avaliação de capacidades e competên-
cias, tarefas de inspiração projec-
tiva, actas de reuniões, relatórios de 
avaliação externa, relatórios de obser-
vadores externos, documentos de auto-
avaliação do projecto, entre muitos 
outros documentos. A diversidade 
dos participantes e dos instrumentos 
de recolha de dados do IC constituem 
uma das mais valias deste projecto ao 
possibilitarem a triangulação das fontes 
(informantes) e dos instrumentos de 
recolha de dados, que são dois dos 
critérios de qualidade da investigação 
interpretativa, segundo Guba e Lincoln 
(1998). As conversas informais tiveram 
como principal objectivo o esclare-
cimento de algumas dúvidas suscitadas 
pela recolha documental, assumindo o 
papel de instrumento complementar.

O tratamento de dados consistiu numa 
análise de conteúdo, sistemática e 
sucessiva (César, 2009; Hamido & 
César, 2009), de índole narrativa 
(Clandinin & Connelly, 2000), deso-
cultando as transições (Abreu et al., 
2002; Zittoun, 2006) observadas no 

quadro de referência teórico, nas opções 
metodológicas e nas práticas do IC.

3. Resultados

Para observarmos as transições num 
projecto de investigação, este tem de 
ter uma duração longa, que permita que 
elas cheguem a existir e a tornarem-se 
evidências empíricas. Quanto às opções 
metodológicas assumidas pela equipa 
central do IC, apenas se podem notar 
duas transições. Porém, são transições 
muito significativas, pois iluminam a 
capacidade que esta equipa teve de se 
adaptar às questões de investigação que 
iam surgindo, à medida que o conheci-
mento era construído, ou seja, revelam 
que a investigação pode ser encarada 
como sistémica e aprendente.

3.1 Transições nos paradigmas de 
investigação

Desde os primeiros textos publicados 
no âmbito do projecto IC (por exemplo, 
César, 1998; César, Torres, Caçador, 
& Candeias, 1999) que se nota uma 
grande preocupação com a clarificação 
das opções metodológicas. No entanto, 
até 2002, a caracterização do design 
do estudo e do paradigma investiga-
tivo em que este se enquadra pode ser 
considerada algo difusa. Nos diversos 
textos publicados pela equipa central do 
projecto IC observamos uma primeira 
classificação da investigação de acordo 
com o tipo de dados recolhidos. Assim, 
os estudos eram categorizados como 
sendo qualitativos, quantitativos ou 
mistos (César, 2000; Carvalho, & César, 
2001), algo que também aparecia, nessa 
época, nos manuais de metodologia de 
investigação (Bogdan & Biklen, 1994), 
que não distinguiam o que deveria ser 
considerado tratamento e análise de 
dados – esses sim, quantitativos, quali-
tativos ou mistos – de paradigma em 
que se inseria a investigação, ou seja, o 
paradigma positivista, interpretativo ou 
sócio-crítico (Guba & Lincoln, 1998; 
Hamido & César, 2009).

No entanto, já nessa altura se notava 
uma preocupação em clarificar, de 
uma forma mais rigorosa, as opções 
metodológicas realizadas no âmbito 
do projecto IC. Alguns dos exemplos 
encontrados referem-se à realização 
de estudos contextualizados (César, 

Silva de Sousa, Fonseca, Malheiro, 
& Martins, 2000) ou estudos de 
inspiração etnográfica (César, 2003). 
Esta transição, que consiste no início 
da utilização da terminologia associada 
aos paradigmas investigativos para 
caracterizar as opções metodológicas 
decorre, também, da discussão que 
se desenrolava internacionalmente 
sobre esta temática. No entanto, esta 
transição não está associada a uma 
transição nas práticas desenvolvidas 
no âmbito deste projecto, mas a um 
refinamento teórico/metodológico que 
permite fundamentar melhor as opções 
metodológicas assumidas, considerando 
que a investigação, em educação, deve 
pautar-se por critérios de qualidade, 
de exigência e de rigor (César, 2009; 
Hamido & César, 2009). As opções 
metodológicas, sendo o cerne de 
qualquer investigação, constituem-se 
como um elemento essencial para que 
esta tenha, ou não, qualidade.

Nos primeiros anos, o projecto IC 
assume um paradigma interpretativo, 
nem sempre explicitados nos textos 
produzidos, como acontece já nos mais 
recentes (por exemplo, César 2009; 
Hamido & César, 2009). Nessa época 
pretendia-se dar voz aos diversos 
participantes, confrontando as suas 
interpretações sobre os fenómenos 
em estudo com as produzidas pelos 
investigadores. Recorria-se, ainda, à 
interpretação de diversos investigadores 
e avaliadores externos, como forma de 
triangulação dos investigadores, um 
dos critérios de qualidade da investi-
gação interpretativa apontados por 
Guba e Lincoln (1998). Pretendia-se 
conhecer mais sobre fenómenos pouco 
estudados, o que também apelava ao 
paradigma interpretativo, de inspiração 
etnográfica, pela prolongada imersão 
do investigador no campo, pelas vozes 
que se desocultavam, pela relevância 
atribuída às culturas em que os partici-
pantes participavam e ao papel que 
estas desempenhavam na configu-
ração dos desempenhos escolares e 
das formas de actuação e de reacção 
dos diversos participantes (Hamido & 
César, 2009).

Em 2006, foi publicado, no âmbito 
do projecto IC, um artigo que assume 
uma metodologia sócio-crítica: “O 
estudo e o processo de análise de 
dados adoptaram uma metodologia 
crítica e etnográfica” (César & Santos, 
2006, p. 334). A realização de estudos 
enquadrados no paradigma sócio-crítico 
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desenvolvida, desde o início do IC, uma 
prática de distribuição de poder, que se 
fez sentir através da tomada de decisões 
partilhadas, discutidas e reflectidas 
(Hamido & César, 2009). Isso passava 
pela tomada de decisões nas reuniões 
da equipa central, que se realizavam 
mensalmente. Esta forma de actuação 
promovia o desenvolvimento de um 
projecto de investigação, mas também 
de um grupo de amigos críticos (Leite, 
2002). Os elementos, da equipa central 
e das escolas, participavam em muitas 
das decisões que eram tomadas como 
se observa, por exemplo, pelos pedidos 
de autorização para a recolha, selecção, 
análise e divulgação de dados, feitos a 
todos os participantes.

Optámos pela recolha fotográ-
fica por ser uma forma de nos 
lembrarmos de detalhes que, caso 
não tivéssemos os registos fotográ-
ficos, poderíamos descurar. Para 
tal, foi necessário solicitar autori-
zação, por escrito, aos encarre-
gados de educação dos alunos e aos 
próprios alunos, como é habitual 
suceder no projecto Interacção e 
Conhecimento (…) (Dias, 2008, p. 
57, itálico no original)

Os dados recolhidos pelos professores/
investigadores ou investigadores são, 
após uma primeira análise, devolvidos 
aos diferentes participantes. Isso 
distribui o poder pelos participantes 
de forma mais equitativa e dá acesso 
a novas interpretações que, de outra 
forma, estariam ocultas.

Todas as citações usadas em artigos 
do projecto IC foram seleccionados 
e autorizados para serem usados 
tanto pelos professores/investiga-
dores, os psicólogos e os alunos. 
Esta é outra característica que faz este 
trabalho colaborativo: até a apresen-
tação de resultados é negociada 
com todos os participantes, e cada 
um deles decide que uma parte ou 
episódio não é autorizada para ser 
divulgada. Este processo de selecção 
e negociação revelou-se muito rico. 
Permite a compreensão de senti-
mentos, conflitos internos e externos, 
reflexões, progressos, atitudes, 
representações sociais, entre outros 
aspectos a que não teríamos acesso 
se não trabalhássemos colaborati-
vamente, até ao nível das decisões 
de investigação. Esta também foi 
uma maneira de dar poder a todos os 
participantes, dando- lhes voz, mas 
também a possibilidade de decidir se 

realizarem estudos nestas temáticas, 
recorreram tanto a projectos de inves-
tigação-acção, quando elementos do 
projecto leccionavam turmas frequen-
tadas por alunos com estas caracterís-
ticas (Dias, 2008; Machado, 2008; Rijo, 
2009), como turmas leccionadas por 
professores que não faziam parte da 
equipa do projecto IC (Borges, 2009; 
Santos, 2008). Esta situação traduziu-
se numa transição metodológica que 
consistiu na introdução de um terceiro 
design: estudos de caso. Como refere 
César (2007),

Nos últimos anos, existiu um 
terceiro nível: (3) estudos de caso, 
na sua maioria casos intrínsecos 
(Stake, 1995), relativos a alunos 
categorizados como apresentando 
NEE (Silva & César, 2005) e 
educação de adultos (Badalo & 
César, 2007; Courela & César, 
2007). (p. 4)

Esta transição não esteve, porém, 
associada a situações de ruptura, uma 
vez que não foram abandonados os 
dois primeiros designs de investigação, 
nomeadamente os projectos de investi-
gação-acção. Estes continuaram a ser 
utilizados por contribuírem, de forma 
nítida, para o desenvolvimento pessoal 
e profissional dos professores e para a 
formação de jovens investigadores, que 
constituía um dos objectivos do IC. 
A noção de transição assumida neste 
estudo, bem como no projecto IC, está 
mais próxima da usada por Abreu e 
seus colaboradores (2002), do que da 
de Zittoun (2006), pois considera que 
uma transição pode ser um processo de 
mudança mas significar uma comple-
mentaridade, existindo uma ruptura.

3.3 Opções metodológicas onde não se 
observam transições

No IC existe grande preocupação em 
definir, com rigor, de forma partilhada 
e sustentada, as opções metodológicas. 
As principais decisões relativas à 
metodologia utilizada foram tomadas 
no início do IC (1994/95) ou, até, 
previamente à constituição da equipa 
do projecto. Na tese de doutoramento 
que realizou, a coordenadora do IC 
explicitava, como objectivo último, 
vir a constituir um projecto de investi-
gação-acção, com uma equipa interdis-
ciplinar, na qual os professores tivessem 
uma voz mais activa (César, 1994). 
Desocultar estas vozes levou a que fosse 

constitui, também, uma transição 
metodológica observada no projecto 
IC, quanto aos paradigmas de investi-
gação. Esta transição ocorre nos últimos 
anos de vigência formal do IC, quando 
a equipa central já era constituída 
por elementos com experiência na 
realização de investigação, particu-
larmente neste projecto, o que lhes 
permitia assumir um nítido carácter 
de intervenção não apenas ao nível 
das práticas, em aula, mas também 
da intervenção enquanto investigadores 
e cidadãos, pretendendo que a inves-
tigação realizada espelhasse e tivesse 
impactes na sociedade, nomeadamente 
através dos documentos de politica 
educativa e dos textos publicados, que 
começaram, por exemplo, do ponto de 
vista teórico, a discutir mais explici-
tamente questões como a equidade, 
as vozes ou a distribuição do poder 
(César, 2009, in press, em preparação).

3.2 Transições nos designs de 
investigação

O IC começou por desenvolver investi-
gação em dois designs: (1) estudos quasi 
experimentais, que estudavam aspectos 
pormenorizados do trabalho em díade 
ou da natureza das tarefas (Carvalho, 
2001; Carvalho, & César, 2000); e (2) 
projectos de investigação-acção, que 
implementavam práticas de trabalho 
colaborativo durante um ano lectivo 
(César, 2007; César & Santos, 2006). 
César (2003) refere esta organização,

O projecto Interacção e Conhecimento 
contempla dois níveis de intervenção:

 1) - Um nível de micro-análise, onde 
se efectuam estudos quasi experi-
mentais contextualizados, que 
permitem uma análise aprofundada 
dos mecanismos inerentes às inter-
acções entre pares; 

2) - Um nível de investigação-acção, 
onde se implementam as inter-
acções entre pares na sala de aula, 
pelo menos durante um ano lectivo. 
(p. 135, itálico no original)

No entanto, a equipa central do 
projecto interessou-se, também, por 
estudar alguns casos particulares, 
como alunos categorizados como 
apresentando necessidades educativas 
especiais (NEE), currículos em alter-
nativa, educação de adultos, ensino 
recorrente, ou alunos em risco. Para 
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teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora.

Borges, I. (2009). Alunos Surdos e a matemática: 
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ramento apresentada na Universidade de Lisboa]
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production and pupils’ performance. In A. L. 
Smolka (Ed.), Proceedings of the III conference 
for sociocultural research. Campinas: Unicamp. 
[CdRom]
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D. Rodrigues (Ed.), Perspectivas sobre a inclusão 
(pp. 117-149). Porto: Porto Editora.

César, M. (2007). Dialogical identities in students 
from cultural minorities or students categorised 
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e, no ano lectivo seguinte, juntaram-
-se quatro alunos de licenciatura. Estes 
dados iluminam a preocupação com a 
formação de novos investigadores e da 
equipa central que, para além de inter-
disciplinar, inclui elementos com difer-
entes níveis de formação, facilitando 
a existência de discussões dialógicas, 
através do confronto de pontos de vista 
distintos e sustentados. A investigação é 
encarada como uma forma de aprendi-
zagem (César, Bárrios, & Cristo, 2008) 
e desenvolvimento pessoal e profis-
sional (Hamido & César, 2009).

4. Considerações finais

O projecto IC caracteriza-se pela 
existência de uma equipa que trabalhava 
colaborativamente e que reflectia sobre 
as questões da equidade, da distribuição 
de poder, do que se entendia por uma 
educação inclusiva, intercultural, de 
qualidade e de como isso se reflectia 
na investigação. Esta forma de actuação 
configurou as discussões metodológicas 
e as opções tomadas, patentes quer 
nas transições que se observam quer 
nos aspectos que se mantiveram ao 
longo do projecto e que espelham os 
seus princípios. A distribuição de poder 
traduziu-se, também, em tomadas de 
decisão fundamentadas e partilhadas, 
que davam voz(es) aos diversos parti-
cipantes. Através das práticas configu-
radas  por  estas  opções metodológicas, 
o  projecto  IC  promoveu  o desenvolvi-
mento pessoal e profissional dos 
investigadores, dos professores/investi-
gadores, dos alunos e de outros agentes 
educativos que partilharam espaços/
tempos de aprendizagem enquanto 
participantes neste projecto.
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[Resumo] O presente trabalho, visa a 
criação de uma acção interdisciplinar 
destinada aos formandos do curso profis-
sional Técnicas de Análise Laboratorial 
- Aprendizagem, consistindo o mesmo na 
produção em laboratório de um sabão 
corado e aromatizado. Esta proposta 
pretende abranger todas as componentes 
de formação do curso e alguns dos seus 
respectivos domínios, estabelecendo uma 
ligação entre os conteúdos curriculares 
dos referidos domínios e cada uma das 
etapas da criação deste produto. Este 
projecto será uma contribuição importante 
para que os formandos se apercebam das 
inter-relações existentes entre as várias 
áreas do saber e a sua vida quotidiana e 
profissional.

1. Introdução

Actualmente, escolas públicas e 
privadas, assim como centros de 
formação profissional ou entidades 
de formação privadas, disponibilizam 
mais de 4.500 cursos profissionais sob 
diferentes modalidades e contemplando 
uma vasta área de formação (portaria 
nº256/2005, de 16 de Março). Uma 
destas modalidades são os cursos de 
Aprendizagem, dirigidos a jovens que 
reúnam cumulativamente idade inferior 
a 25 anos e aprovação no 3.º Ciclo do 
ensino básico ou equivalente. Estes 
cursos apresentam uma sucessão de 
contextos de formação, articulados entre 
si para a promoção das aprendizagens 
com vista à aquisição das competên-
cias que integram um determinado 
perfil de saída. Organizados em três 
períodos, compreendem espaços 
de formação prática em contexto de 
trabalho (empresa/instituição) gradual-
mente maiores à medida que o curso 
avança.

Os cursos profissionais na área dos 
processos químicos têm cada vez mais 
espaço na sociedade actual, direccio-
nada para a ciência e tecnologia, e visam 
formar um profissional qualificado para, 
no domínio dos princípios e das técnicas 
de análise qualitativa, quantitativa e 
instrumental, realizar ensaios e registar e 
interpretar os resultados, seleccionando 
os métodos e as técnicas mais adequadas 
para aplicação em contexto laboratorial 
e/ou em processos químicos.

A formação profissional de jovens 
deve adaptar-se à evolução do mundo 
do trabalho, nomeadamente no que 
respeita aos objectivos e conteúdos 
curriculares. Assim, é necessário que 

os sistemas de formação assegurem 
um quadro de competências e atitudes 
que permitam aos jovens inserir-se na 
vida activa, e favoreçam, no futuro, a 
adaptação e a mobilidade necessárias 
às constantes mudanças tecnológicas e 
sociais, abrangendo, simultaneamente, 
as vertentes do saber, do saber-fazer, do 
saber-ser e do saber-tornar-se.

A interdisciplinaridade tem surgido nas 
escolas, não como uma nova proposta 
pedagógica, mas como uma “aspiração” 
emergente no seio dos próprios profes-
sores, já que são os mesmos que por 
sua iniciativa, vêm realizando, com 
uma frequência crescente, experi-
encias de ensino que visam alguma 
integração dos saberes disciplinares e 
implicam algum tipo de trabalho de 
colaboração entre duas ou mais disci-
plinas. Estes, projectam, ensaiam e 
realizam experiências de valor muito 
desigual, mas que têm em comum o 
facto de traduzirem uma grande vontade 
de superação das barreiras disciplinares 
a que o ensino está institucionalmente 
confinado.

Numa abordagem interdisciplinar, 
observa-se um nível de cooperação 
entre as áreas do conhecimento, de 
forma a que nenhuma seja mais impor-
tante do que outra, e que cada disciplina/
domínio saia fortalecida/o no final da 
abordagem. Ou seja, as diferentes áreas 
do conhecimento não são componentes 
isoladas e independentes, mas correla-
cionam-se e interagem. Defende-se que 
o  Ensino/Aprendizagem  deva  cada  vez  
mais  ser  estruturado  na interdiscipli-
naridade, propondo-se uma integração 
das diferentes áreas do conhecimento, 
levando à sua unificação, cooper-
ação e troca de informações cabendo 

A INTERDISCIPLINARIDADE 
NO CURSO PROFISSIONAL 

TÉCNICAS DE ANÁLISE 
LABORATORIAL
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ao professor/formador iniciar esse 
processo (Pombo, 2006). Algumas 
experiências de interdisciplinaridade 
realizadas no nosso país deveram-se a 
iniciativas de professores e ocorreram 
no âmbito do ensino regular (Pombo, 
2004; 2006).

Sendo a interdisciplinaridade actual-
mente entendida como condição 
fundamental do ensino na sociedade 
contemporânea, o presente trabalho, 
visa a criação de uma acção inter-
disciplinar destinada aos formandos 
do curso profissional Técnicas de 
Análise Laboratorial - Aprendizagem, 
consistindo o mesmo na produção em 
laboratório de um sabão corado e aroma-
tizado. Esta proposta pretende abranger 
todas as componentes de formação do 
curso - Sociocultural, Científica e 
Tecnológica, e alguns dos seus respec-
tivos domínios - Viver em Português, 
Comunicar em Língua Inglesa, Mundo 
Actual, Tecnologias da Informação e 
da Comunicação, Física e Química, 
Matemática e Realidade e Unidades de 
Formação de Curta Duração. É impor-
tante estabelecer uma ligação entre os 
conteúdos curriculares dos referidos 
domínios e cada uma das etapas da 
criação deste produto, de forma a 
envolver formadores e formandos, 
activa e emocionalmente, num objectivo 
comum: a obtenção de um produto 
final que pode ser usado e partilhado 
pelos formandos fora da comunidade 
formativa, amigos e família, incremen-
tando assim a motivação e predisposição 
para a aprendizagem neste curso.

.O carácter interdisciplinar deste 
projecto  pretende    aproximar    os 
formandos   da  actual   realidade, auxili- 
ando-os  na   compreensão   das redes 

conceptuais e possibilitando um maior 
significado   e   sentido   aos conteúdos 
da aprendizagem, o que conduz  conse-
quentemente   a  uma formação  mais    
consistente    e responsável.

O  esquema  representado  na figura  1   
pretende  mostrar   a interdisciplinaridade 
do projecto, que pretende  ser  coorde-
nado  pela responsável pedagógica do 
curso e envolver todos os formadores 
das diferentes componentes e domínios 
de formação.

 
2. Métodos e Procedimentos

Pretende-se envolver toda a equipa 
formativa em torno de um projecto 
e objectivo comum: a produção de 
um sabão corado e aromatizado. O 
acompanhamento dos vários domínios 
intervenientes, desde a idealização do 
produto até à produção propriamente 
dita, é feita através de actividades como: 
uma pequena análise de mercado, trata-
mento estatístico dos resultados obtidos, 
escrita do rótulo do produto em língua 
portuguesa e inglesa, criação do mesmo 
através de um programa informático 
adequado; criação de uma página Web 
com a divulgação do produto, de um 
anúncio publicitário, e produção do 
sabão em laboratório.

Uma vez que os conteúdos programáticos 
a abordar se encontram distribuídos 
por várias Unidades de Formação de 
Curta Duração (UFCD) ministradas ao 
longo do curso, mas essencialmente ao 
longo do primeiro e segundo períodos 
do mesmo, sugere-se a implementação 
deste projecto no segundo período do 
curso, de forma a consolidar conheci-
mentos do período formativo anterior, 

desenvolver as novas competências 
curriculares e despertar o interesse 
para futuras iniciativas do género.

 
2.1. Componente Sociocultural

No domínio Viver em Português 
pretende-se que os formandos elaborem 
um inquérito, por forma a avaliar as 
preferências dos consumidores, no que 
diz respeito às características de um 
sabão, assim como escrevam o rótulo 
do produto e os textos de divul-
gação publicitária. Estas são activi-
dades a realizar no âmbito do conteúdo 
programático: Ler Textos Informativos.

A escrita do rótulo em língua Inglesa 
é também outro dos objectivos, este 
integrado nos conteúdos programáticos: 
Produzir, Ler e Interpretar documentos 
informativos. No domínio Mundo 
Actual e no âmbito do conteúdo 
programático: Publicidade – Um 
Discurso de Sedução, está projectada 
a criação de um anúncio publicitário 
ao produto a nível de grafismo e de 
maquetagem.

No domínio Tecnologias da Informação 
e da Comunicação (T.I.C.) pretende-se 
que seja efectuada a criação do rótulo 
do produto através de um programa 
informático adequado, assim como a 
criação de uma página Web com a 
divulgação do produto. Estas activi-
dades serão realizadas no âmbito dos 
conteúdos programáticos: Processador 
de Texto – Funcionalidades Avançadas 
e Criação de páginas para a web em 
hipertexto.

Figura 1 - Diagrama representativo do carácter interdisciplinar do projecto.
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adquiridos nos diferentes domínios 
a um contexto real, estabelecer uma 
maior interacção e cooperação entre 
alunos/formandos e equipa pedagógica, 
aumentar a autoconfiança na reali-
zação das actividades laboratoriais 
e estimular o trabalho de grupo. Para 
além disso, pretende-se que os alunos/
formandos tenham uma percepção mais 
clara da estreita relação entre os dife-
rentes domínios e o seu dia-a-dia e da 
importância do curso profissional de 
Técnico de Análises Laboratoriais no 
contexto da sociedade actual.

Pretende-se que este projecto seja 
uma contribuição importante para que 
os formandos acompanhem não só os 
conteúdos programáticos, mas também 
que desenvolvam uma atitude crítica, 
valorizem o trabalho em equipa, e se 
apercebam das inter-relações existentes 
entre as várias áreas do saber e a sua 
vida quotidiana e profissional.

No final espera-se originar nos alunos/
formandos uma elevada motivação e 
satisfação pela participação no projecto. 
O desenvolvimento e construção 
desta proposta pelo grupo de profes-
sores/formadores e responsáveis das 
instituições de ensino será também um 
estímulo importante para a realização 
profissional das pessoas envolvidas.

 
4. Conclusões

O recurso a iniciativas deste género para 
veicular conhecimentos revela-se uma 
ferramenta muito útil. A cosmética é 
uma área de grande interesse e fascínio 
por parte dos jovens, daí a incidência 
deste projecto na criação de um sabão 
corado aromático em laboratório.

A contribuição das diferentes compo-
nentes de formação e respectivos 
domínios para a produção  de  um  produto  
final,  valoriza  a  integração  dos  saberes  e  
promove  a interdisciplinaridade.

A permanente relação estabelecida entre 
os diferentes conteúdos programáticos 
ministrados e todas as etapas da criação 
deste produto, permite mostrar não só 
a aplicação prática, mas também a 
importância que os vários conceitos 
aprendidos nas diferentes componentes 
e domínios têm na sociedade, e princi-
palmente no público-alvo, os formandos 
do curso.

pressão normal e a pressão reduzida e 
centrifugação.

Na UFCD Cálculo Químico, serão 
abordadas as unidades de grandeza 
usadas no Sistema Internacional (SI), 
designadamente no que diz respeito 
ao volume, massa e concentração 
de soluções. Seguindo as orientações 
curriculares, os cálculos necessários 
para a preparação das soluções usadas 
na produção do sabão serão apresen-
tados nas unidades de molaridade; % 
(massa/massa); % (volume/volume) 
e % (massa/volume). A posterior 
preparação das respectivas soluções de 
forma adequada é do âmbito da UFCD 
Preparação de Soluções.

No âmbito da UFCD Grupos 
Funcionais e Reacções dos Compostos 
Orgânicos, será estudada a reacção de 
saponificação.

A questão ambiental associada à 
produção e consumo de sabão será 
abordada na UFCD Ambiente. Neste 
âmbito, pretende-se reflectir e identi-
ficar os impactos ambientais mais 
significativos que os detergentes podem 
causar; propor medidas de prevenção e 
de minimização da poluição e ainda, 
reconhecer a importância das políticas 
de redução como forma de poupança 
dos recursos naturais.

Ainda no âmbito deste projecto é 
proposta uma visita a uma fábrica de 
sabões e detergentes, para que os 
alunos/formandos observem em espaço 
industrial todos os fenómenos cientí-
ficos envolvidos na formação de um 
sabão, relacionando os mesmos com 
os conceitos ministrados.

A avaliação desta acção interdiscipl 
nar será feita através de diferen-
tes questionários, dirigidos a toda a 
comunidade educativa, de forma a aferir 
em que medida a mesma conduziu a 
uma maior motivação e interesse 
pelo estudo dos diferentes conteúdos 
programáticos, assim como para uma 
percepção mais clara da relação entre os 
conteúdos ministrados e o quotidiano.

 
3. Resultados Esperados

Com a implementação do projecto 
em questão, espera-se motivar para a 
aprendizagem dos conteúdos curricu-
lares, aplicar os conhecimentos 

2.2. Componente Científica

O inquérito previamente elaborado no 
domínio Viver em Português será poste-
riormente trabalhado no âmbito do 
conteúdo: organização, análise de infor-
mação e probabilidades, do domínio 
Matemática e Realidade através da 
pesquisa, organização, registo e análise 
da informação recolhida, e posterior 
tratamento estatístico da mesma, com 
elaboração de tabelas e gráficos, reco- 
nhecendo assim a importância da estatís-
tica neste domínios do mundo actual.

No domínio da Física e Química, serão 
abordados conceitos de equilíbrio 
reaccional, energia envolvida numa 
reacção, e pH. A associação destes 
conteúdos programáticos aos processos 
de produção do sabão será estabelecida 
ao longo de todo o projecto.

2.2. Componente Tecnológica

Nesta componente pretende-se que 
seja produzido em laboratório, o sabão 
corado e aromatizado, abordando 
conteúdos como procedimentos básicos 
em laboratório, noções de segurança 
no manuseamento de materiais e 
reagentes, e preparação de soluções. 
Ainda nesta componente, pretendem-se 
abordar várias operações unitárias.

As UFCD aqui envolvidas serão: 
Trabalho Laboratorial; Segurança, 
Higiene e Saúde no Laboratório; 
Operações Unitárias; Cálculo Químico; 
Preparação de Soluções; Grupos 
Funcionais e Reacções dos Compostos 
Orgânicos e Ambiente.

A relação estabelecida entre o projecto 
a desenvolver e a UFCD Trabalho 
Laboratorial prende-se com algumas 
noções básicas sobre equipamento 
mais usado em laboratório, material 
e reagentes, e procedimentos de 
segurança. No que diz respeito à 
UFCD Segurança, Higiene e Saúde no 
Laboratório os conteúdos a leccionar 
passam pela identificação dos perigos 
e riscos existentes no laboratório, bem 
como das regras gerais de segurança nas 
instalações.

No campo da UFCD Operações 
Unitárias, o objectivo de estudo 
centra-se no conhecimento de técnicas e 
operações unitárias básicas em química, 
como agitação, decantação, filtração a 



222

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

Pombo, O. (2004). Interdisciplinaridade. 
Ambições e Limites. Lisboa: Relógio d’Água.

Pombo, O. (2006). Interdisciplinaridade. 
Antologia, co-organização com Henrique 
Guimarães e Teresa Levy, Porto: Campo das 
Letras.

Portaria  nº256/2005,  de  16  de  Março:  http://
cdp.portodigital.pt/repositorio-de- legislacao/96/’

http://www.ie fp .p t/formacao/Modalidades-
Formacao/CursosAprendizagem/Documents/
Cursos_Aprendizagem_Regulamento_Especifi-
co/Regulamento_Especifico_Aprendizagem_ 
Versao_Definitiva.pdf.

Pinto, A.I.G, Santos, A.C., Freire, R.M., Pinto, 
P.V. (1999). A Química os Perfumes e Outros 
Cosméticos- como motivar os alunos para o 
estudo da Química e das Técnicas laboratoriais 
de Química, Boletim SPQ, 75.

Pinto Helena, M. C. (1996). Técnicas Labo-
ratoriais de Química I. In M. C. Helena Pinto, 
Técnicas Laboratoriais de Química I . Lisboa: 
Texto Editora, Lda.

5. Referências Bibliográficas

Gonçalves,  C.J.  (2005)  Interdisciplinaridade  no  
Ensino  Médio:  desafios  e potencialidades-Inter-
disciplinaridade: o que é isso?. Retirado a 8 de 
Janeiro de 2011, do Web site:http://vsites.unb.br/
ppgec/dissertacoes/proposicoes/proposicao_jai-
rocarlos.pdf

http://www.catalogo.anq.gov.pt/PDF/Qualifica-
caoReferencialPDF/93/EFA/tecnologica/524082_
RefTec



223

                                        1                                                                                        2                                                            Ana Dias e Margarida César
1 Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
2 Instituto de Educação, Universidade de Lisboa

[Resumo] Um museu é valorizado pelo 
património edificado, colecções, comuni-
cação e troca de saberes com a comunidade 
(Primo, 1999). Além de preservar as 
colecções, deve contribuir para o desen-
volvimento das populações (Skramstad, 
2004). O Museu Nacional de História 
Natural e o Museu de Ciência da Uni-
versidade de Lisboa oferecem programas 
semanais, para crianças, durante as férias 
escolares. Para estudar este programa 
recorremos a uma abordagem interpre-
tativa (Denzin & Lincoln, 1998) e desen-
volvemos um estudo de caso intrínseco 
(Stake, 1995), sobre essas actividades. 
Os resultados iluminam o papel que estas 
desempenham na promoção da literacia 
científica.

1. Introdução

A literacia científica refere-se à 
compreensão e mobilização de 
conceitos básicos de ciências, a natureza 
da ciência, questões éticas relativas às 
actividades científicas e a capacidade de 
discutir as inter-relações entre ciência, 
sociedade e as humanidades, assim 
como estabelecer diferenças entre 
ciência e tecnologia (Chagas, 2000). É 
caracterizada por 5 dimensões: (1) os 
grupos de interesse; (2) as diferentes 
concepções de literacia científica; (3) 
os níveis de literacia; (4) os objec-
tivos e benefícios; e (5) a avaliação da 
literacia científica de populações, em 
particular de crianças e jovens, em idade 
escolar (Carvalho, 2009).

De acordo com alguns estudos inter-
nacionais, os níveis de literacia cientí-
fica dos jovens portugueses são baixos 
(OCDE, 2006; Martin, Mullis, Beaton, 
Gonzalez, Smith, & Kelly, 1997). 
Para tentar atingir níveis de literacia 
científica mais elevados, têm sido 
efectuadas mudanças curriculares e 
nas práticas pedagógicas, em cenários 
de educação formal, como as salas de 
aula. Porém, paralelamente às aprendi-
zagens formais, há que estimular o 
desenvolvimento da literacia científica 
através de aprendizagens não formais, 
nomeadamente em museus, porque 
uma parte considerável das aprendiza-
gens ocorrem fora do ambiente escolar 
e dos contextos formais, ou seja, em 
momentos de lazer, ou durante a vida 
quotidiana (CCE, 2001; Grandstaff, 
1976; La Belle, 1982; Palhares, 2007; 
Paulston, 1972; Trilla Bernet, 1998).

As aprendizagens classificam-se em 
formais, não formais e informais. 
A aprendizagem formal ocorre em 
ambientes formais de educação, como 
a escola, e tem por objectivo a ce 
rtificação. Requer tempos e espaços 
específicos, pessoal especializado, 
organizações de vários tipos, nomeada-
mente curricular, de horários, épocas de 
avaliações, entre outras.

A aprendizagem informal ocorre no 
quotidiano, sem objectivos específicos 
pré-determinados, sem uma estrutura 
rígida e não conduz a certificação ou 
à atribuição de diplomas. Neste tipo de 
aprendizagem, os agentes educativos 
são a família, os vizinhos, os amigos, 
os colegas de escola, ou os meios de 
comunicação, entre outros. Ocorre 
em ambientes onde as pessoas desen-
volvem as actividades quotidianas, 
onde as relações sociais se estabelecem 
segundo gostos e preferências (na rua, 
no bairro, no clube que se frequenta, 
em casa, por exemplo) A educação 
informal desenvolve hábitos, tradições, 
rituais, atitudes, comportamentos, 
modos de pensar e de se expressar no 
uso da linguagem e da língua, segundo 
valores e crenças de grupos que se 
frequentam (Gohn, 2006).

A aprendizagem não-formal é inten-
cional, estruturada em termos de objec-
tivos e duração, mas não conduz à 
certificação e ocorre fora dos locais 
formais de educação. Os objectivos 
não são dados a priori, constroem-
se num processo interactivo, gerando 
um processo educativo. A educação 
não-formal tem por objectivo despertar 

APRENDIZAGENS 
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DAS ACTIVIDADES DE UM 
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para o conhecimento sobre o mundo que 
circunda os indivíduos e as suas relações 
sociais, de acordo com os seus interesses 
e necessidades. A educação não-formal 
não substitui ou compete com a 
educação formal. Poderão comple-
mentar-se, através de programações 
específicas, em articulação com as 
escolas e a comunidade educativa 
(Gohn, 2006). Assim, o que diferencia 
a educação informal da não-formal é 
existir intencionalidade. A educação 
informal decorre de processos espon-
tâneos (Gohn, 2006), não programados. 
A educação não-formal, na qual se 
inserem os programas de actividades 
lúdico-científicas dos museus (Wertsch, 
2002), tem uma concepção prévia, 
voluntária, uma planificação. Portanto, 
é intencional.

A globalização da economia e o avanço 
tecnológico na era da informação/
informatização, assim como o acesso 
de um maior número de cidadãos 
ao mercado de trabalho rumo a uma 
sociedade mais justa e equitativa, tem 
levado a educação a enfrentar novos 
desafios (Gohn, 1999). Este aspecto 
fez com que a educação não formal 
ganhasse maior relevância na difusão do 
conhecimento e como forma de educar 
para a cidadania, justiça social, direitos 
humanos, sociais, políticos e culturais, 
entre outros, liberdade, igualdade e 
democracia (Gohn, 2006).

Os museus, no seu processo 
museológico, através de acções de 
pesquisa, conservação e comuni-
cação, contribuem para a construção da 
História, preservando a memória. Mas 
contribuem, também, para o desen-
volvimento da população (Santos, 
1996). Deste modo, questões de literacia 
científica deverão ser uma preocupação 
dos museus que, além de preservarem 
as colecções, pretendem fomentar a 
troca de saberes com a comunidade 
em que se inserem (Primo, 1999; 
Wertsch, 2002). No caso particular do 
Museu de Ciência da Universidade de 
Lisboa, trata-se de uma instituição que 
foi concebida tendo como um dos objec-
tivos a ”procura de uma mentalidade 
científica através do divertimento” 
(Gil, 2003, p. 29). Assim, assume a 
perspectiva de que o museu não deve 
substituir a Escola, mas deve constituir 
um complemento dos conhecimentos 
que nela se apropriam e das capacidades 
e competências que ali se desenvolvem. 
Por isso, os museus tentam responder às 
necessidades dos visitantes e tornaram-  
-se, cada vez mais, espaços dinâmicos 

e interactivos, em que a programação de 
actividades destinadas a determinados 
público-alvo ganhou preponderância 
(Wertsch, 2002). Oferecem serviços, 
programas que incluem cursos, 
palestras, projectos com as escolas, entre 
outros, tentando seduzir os diversos 
públicos (Santos, 2000). Promovem 
actividades lúdicas através do jogo e da 
resolução de problemas para famílias e 
para crianças, estimulando a interacção 
social e a aprendizagem de conteúdos 
científicos. Alguns estudos mostram 
que brincar e jogar estimulam a capaci-
dade de adaptação e de resiliência 
(Lester & Russell, 2008), bem como 
a imaginação e a criatividade (Davis, 
2002). Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a saúde é o bem- 
-estar físico, mental e social. Os museus 
podem ser espaços de convívio entre 
gerações, famílias, amigos, culturas, 
promovendo a comunicação, o reforço 
de laços familiares, a socialização dos 
indivíduos e, consequentemente, a sua 
saúde.

Por outro lado, a visita a museus é uma 
actividade que tem vários benefícios 
para a saúde. Um estudo efectuado na 
Gildhall Art Gallery, em Londres, 
revelou que uma curta visita à hora de 
almoço produz uma rápida e substan-
cial redução do cortisol, hormona 
produzida pelas glândulas supra-renais, 
em situações de stress (Kaplan, 1983; 
Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan & 
Talbot, 1983). Os museus também podem 
melhorar a fadiga mental provocada por 
um trabalho prolongado, muito focado. 
Isso deve-se a serem atraentes, sem 
exigirem grande esforço, bem como a 
corresponderem a ambientes afastados 
da vida quotidiana do visitante 
(Silverman, 2010). Os museus podem, 
ainda, ajudar na socialização, através 
da promoção de tempos de solidão 
positiva, que reequilibram a mente, o 
corpo e a capacidade de interagir com 
os outros (Buchholz, 2000). Alguns 
museus promovem o relaxamento 
através de meios inovadores, como a 
promoção de actividades como o yoga 
ou a meditação (Silverman, 2010).

Para a sobrevivência e sustentabilidade 
dos museus e o cumprir da sua missão, 
estes têm que ser dinâmicos, reagir às 
mudanças, ou seja, têm de se assumir 
como instituições aprendentes. Isto só 
é possível com uma forte aposta na 
formação de recursos humanos, na 
diversificação das fontes financeiras 
(Serra, 2007) e na reflexão sobre as 
práticas museológicas, procurando que 

continuem a inspirar e apoiar as necessi-
dades, características e interesses dos 
visitantes , promovendo as aprendiza-
gens, por parte dos utilizadores (Melo, 
2009).

 
2. Metodologia

O problema que deu origem a este estudo 
é a baixa literacia científica de crianças 
e jovens, em Portugal (OCDE, 2006; 
Martin et al., 1997). Tratando-se de um 
problema amplo, decidimos escolher 
como foco desta investigação as activi-
dades lúdico-científicas, destinadas a 
crianças, desenvolvidas em períodos de 
férias escolares, no Museu de Ciência e 
no Museu Nacional de História Natural, 
da Universidade de Lisboa. Esta escolha 
prende-se com a inserção profissional 
da investigadora, responsável pela 
elaboração de programas deste tipo 
nos museus acima mencionados. Ao 
fazer parte das suas funções conceber 
este tipo de programas, pareceu-lhe 
importante fazer uma investigação que 
permitisse analisar, de forma aprofun-
dada e fina, o modo como estas activi-
dades decorrem, podendo, no futuro, 
fazer melhoramentos na concepção das 
mesmas. Assim, o objectivo principal 
desta investigação é estudar a influência 
destas actividades, desenvolvidas em 
ambiente museológico, no interesse das 
crianças e jovens por temas científicos. 
Os objectivos específicos são:

• Analisar o envolvimento dos partici-
pantes nas actividades desen-
volvidas, procurando padrões de 
realização e de interacção;

• Identificar os tipos de actividade que 
mais estimulam a participação dos 
participantes;

• Estudar como os participantes inter-
pretam e apropriam os conheci-
mentos científicos, incluindo o saber 
fazer (know how) relacionados com 
as diversas actividades.

Assumimos uma abordagem 
interpretativa (Denzin, 2002; Denzin 
& Lincoln, 1998) e desenvolveu-se um 
estudo de caso intrínseco (Stake, 1995). 
A abordagem interpretativa pretende 
dar voz aos diversos participantes, 
desocultando as suas interpretações 
sobre os fenómenos em estudo 
(César, 2009). Pretende, ainda, que o 
investigador possa fazer interpretações, 
a partir da triangulação das fontes 
(informantes) e instrumentos de recolha 
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de dados, partindo de descrições densas 
e permitindo ao leitor aperceber-se 
da pertinência e sustentação das 
interpretações efectuadas (Hamido & 
César, 2009). Este design de estudo 
de caso está particularmente bem 
adaptado quando se pretende estudar 
um caso em particular, que se revela 
rico em aprendizagens, por si mesmo, 
sem que se considere que a construção 
do conhecimento vem de extrapolar 
ou generalizar resultados. Os estudos 
de caso também são particularmente 
adaptados a domínios que ainda 
não estão muito estudados (Stake, 
1995, 1998; Yin, 1993, 2003), como 
as actividades lúdico-científicas, 
desenvolvidas em espaços museológicos 
que, em Portugal, raramente têm sido 
objecto de uma investigação detalhada.

O programa de actividades em estudo 
inclui, de uma forma lúdica, as 
diversas áreas científicas abordadas nos 
museus supracitados: física, química, 
matemática, astronomia, botânica, 
geologia, zoologia e biologia. Decorre 
ao longo de uma semana. Na semana 
seguinte é recomeçado com um novo 
grupo. Este programa é destinado a 
crianças com idades compreendidas 
entre os 4 e os 13 anos, divididas em 
3 grupos, consoante as idades: Grupo 
S (Small) - 4 e 5 anos; Grupo M 
(Medium) - 6 a 8 anos; e Grupo L 
(Large) - 9 a 13 anos. Cada grupo é 
acompanhado por dois monitores e, 
em situações pontuais, por monitores 
especialistas em alguma área ou activi-
dade, em particular. As actividades 
iniciam-se pelas 9h00 e terminam 
pelas 17h30, todos os dias úteis. Cada 
dia contempla actividades lúdico-
-científicas e momentos lúdicos, no 
Jardim Botânico, inserido nos núcleos 
museológicos considerados.

Os participantes incluem dois grupos de 
cada nível etário considerado (Grupos S, 
M e L), num total de 6 grupos de crianças 
e jovens, os respectivos encarregados 
de educação, os monitores que traba-
lharam com os grupos considerados 
e a investigadora. De realçar que a 
investigadora tem um papel relevante 
na concepção de algumas actividades 
e na coordenação dos monitores, mas 
que não desempenha qualquer papel 
no desenvolvimento das mesmas, com 
as crianças e jo vens. Algumas destas 
crianças e jovens foram seleccionados 
como informadores privilegiados, tendo 
sido aquelas a quem foram realizadas 
as entrevistas e cujos encarregados de 
educação também foram entrevistados.

Os instrumentos de recolha de dados 
são a observação (registada no diário 
de bordo dos monitores, em gravações 
áudio e fotos), as entrevistas (crianças 
seleccionadas como informadores 
privilegiados e respectivos encar-
regados de educação), as tarefas de 
inspiração projectiva, que permitem ter 
acesso a sentimentos e motivações que 
não se conseguem apanhar em instru-
mentos de outro tipo (Carvalho & César, 
1996; César, 2009), os protocolos das 
crianças e jovens (trabalhos e tarefas 
propostas), a recolha documental 
(documentos produzidos pelos museus, 
relacionados com estes programas) e 
as conversas informais, que ocorrem 
devido à prolongada imersão do inves-
tigador no terreno e a que este tipo de 
investigação se desenrola nos ambientes 
onde decorrem as actividades (Stake, 
1998).

Do ponto de vista dos procedimentos de 
recolha de dados, previamente ao início 
da investigação obteve-se a autorização 
da direcção dos referidos museus, 
para que a mesma fosse realizada, 
bem como o acordo dos monitores, 
para nela participarem e escreverem 
os diários de bordo, fotografando, 
ainda, alguns momentos significativos 
das actividades e alguns trabalhos 
realizados pelas crianças e jovens. 
A autorização das crianças, jovens e 
encarregados de educação foi pedida 
semanalmente, antes de começarem 
as actividades, quando se deslocavam, 
pela primeira vez, ao museu. Todos 
acederam, sem constrangimento, a 
participar nesta investigação. Apesar 
de, do ponto de vista legal, só ser 
obrigatório ter as autorizações dos 
encarregados de educação, pareceu-
-nos importante, visto a investigação 
recair sobre as crianças e jovens, que 
estas dessem o seu acordo. Assim, 
as que sabiam ler e escrever, leram 
e assinaram o documento de autori-
zação, enquanto às mais pequeninas, 
se explicou o que pretendíamos fazer e 
elas deram o seu acordo oral. Do ponto 
de vista ético assumimos formas de 
actuação exigentes, à semelhança do que 
aconteceu em alguns outros projectos 
de investigação, pioneiros neste tipo 
de rigor ético, que vai muito além da 
mera participação informada (César 
2009). Para além disso, houve particular 
cuidado em observar, ao longo da inves-
tigação, se não existiam sinais, verbais, 
ou não verbais, de constrangimento ou 
mal-estar, por parte dos participantes, 
um aspecto que também consideramos 
essencial, pois o bem-estar das crianças 

e jovens deve ser a questão primordial.

Cada semana de actividades começou 
com a resposta, por parte das crianças 
e jovens, a uma tarefa de inspiração 
projectiva (TIP 1). Esta tarefa consistia 
em completar, através do desenho ou da 
escrita, a frase: “Esta semana vai ser…”. 
Esta tarefa, para os mais pequeninos, 
que ainda não sabiam ler, consistiu na 
parte do desenho e as instruções foram 
ditas, oralmente, pela investigadora ou 
pelo monitor. Para todos os grupos 
foi fornecida uma folha de A4, em 
branco, onde eles podiam desenhar ou 
escrever, conforme desejassem, bem 
como materiais de desenho e escrita. 
No último dia de actividades utilizou-
-se novamente uma tarefa de inspiração 
projectiva (TIP 2), na qual as crianças 
completam, através do desenho ou da 
escrita, a frase: “Esta se mana foi…”. À 
semelhança da TIP1, também lhes foi 
fornecida uma folha A4, em branco, 
e materiais de desenho e escrita. As 
tarefas de inspiração projectiva não 
têm tempo limite mas demoraram cerca 
de 5 a 10 minutos, cada uma delas. 
Tratando-se de tarefas de inspiração 
projectiva, não há respostas certas ou 
erradas. Há necessidade de interpretar o 
que as crianças ou jovens escrevem ou 
desenham, tendo em conta o conjunto 
de actuações, formas de participação 
nas actividades, características da 
própria criança ou jovem, que foram 
observadas no decorrer daquela semana.

Durante cada semana de actividades 
efectuaram-se observações (registada 
em diários de bordo, pelos monitores, 
e gravações áudio ou fotográficas, de 
algumas actividades) e recolheram - se 
os trabalhos realizados pelas crianças, 
que fizeram parte dos protocolos das 
crianças e jovens. Tanto as observações 
como a constituição dos protocolos 
das crianças e jovens foram aspectos 
essenciais desta investigação, pelo que 
decorreram durante todo o tempo do 
programa previsto para cada grupo. 
Assim, recolheu-se um vasto corpus 
empírico, essencial para que se possam, 
posteriormente, escrever descrições 
densas, como é próprio dos estudos de 
caso, permitindo ao leitor confrontar as 
suas próprias interpretações com as do 
investigador e/ou de outros participantes 
(Stake, 1995, 1998).

Efectuaram-se entrevistas a duas 
crianças e jovens para cada um dos 
grupos seleccionados (S, M e L), sendo 
uma criança de cada género (masculino, 
feminino). Os respectivos encarregados 
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percurso interdisciplinar, pretende- 
-se que as crianças despertem com um 
outro olhar para a cultura científica, 
através da arte e da experiência lúdica, 
nos diversos espaços dos museus.

No primeiro dia da semana, segunda-
-feira, as actividades começaram com 
uma actividade de acolhimento, em que 
se convidaram os adultos / famílias 
a participarem. Pretendia-se, deste 
modo, facilitar a adaptação da criança 
a um novo espaço, a novos colegas, 
bem como facilitar o afastamento do 
familiar (evitando o choro, no caso das 
crianças mais pequenas). Esta activi-
dade consiste numa breve sessão de 
yoga, denominada Vamos recuperar 
energia saudando o Sol! Após um 
pequeno lanche, o dia prossegue na 
área da botânica, com visita guiada 
e actividade no Jardim Botânico (ver 
Figura 1). Após o almoço (ver Figura 
2), há um período livre, de brincadeira, 
no Jardim Botânico, seguindo-se uma 
actividade prática numa exposição do 
museu, por exemplo, a actividade de 
jogos matemáticos (ver Figura 3). O dia 
de férias termina com jogos tradicio-
nais, como jogos de raquetes, bola e 

trajectórias de participação (César, 
em preparação), nomeadamente nas 
diversas actividades, o que permite não 
só identificar padrões de participação 
mas, ainda, confrontar as diferenças 
encontradas entre alguns padrões e/ou 
participantes.

3. Resultados

Na concepção do programa de activi-
dades houve a preocupação de que 
estas fossem esteticamente sedutoras 
e que promovessem a reflexão sobre 
o conteúdo científico, bem como 
que explorassem aspectos fundamen-
tais sociais, emocionais e cognitivos 
(Feber, 1990). O programa de activi-
dades denominado Férias no Museu 
é diferente de dia para dia e entre 
as várias semanas. Cada semana tem 
um tema, que é o fio condutor das 
actividades semanais, sendo que, os 
conteúdos abarcam, de uma forma 
lúdica, as diversas áreas científicas 
destes museus: geologia, mineralogia, 
zoologia, botânica, astronomia, física, 
química e matemática. A partir deste 

de educação também foram entre-
vistados. Para as crianças do grupo 
S optámos por entrevistas de grupo, 
devido ao seu escalão etário e aos 
constrangimentos que poderiam sentir- 
-se entrevistadas individualmente. Nos 
grupos M e L as entrevistas foram 
individuais. Eram entrevistas semi- 
-directivas e foram áudio gravadas, 
para uma posterior transcrição integral, 
aspecto essencial para o tratamento e 
análise de dados previsto.

Os procedimentos de tratamento e 
análise de dados baseiam-se numa 
análise narrativa de conteúdo (Clandinin 
& Connelly, 1998), da qual emergiram 
categorias indutivas (Hamido & César, 
2009). Estes procedimentos começam 
por uma leitura flutuante, tornando-se, 
depois, mais densa e aprofundada, à 
medida que se realizam leituras suces-
sivas e sistemáticas. A emergência de 
categorias indutivas é sinalizada por 
cores identificativas diferentes, que 
facilitam a triangulação das fontes e 
dos instrumentos de recolha de dados. 
A escrita segue um estilo narrativo, 
permitindo dar voz aos diversos partici-
pantes e construir uma história das suas 

Figura 1: Visita guiada ao Jardim Botânico Figura 2: Hora de almoço

Figura 3: Actividade de jogos matemáticos Figura 4: Actividade experimental
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Na quinta-feira, após o yoga, decorrem 
as actividades/visitas a espaços dos 
museus longe do alcance do público ou 
a exposições que vão ao encontro da 
curiosidade das crianças e das carac-
terísticas do grupo. Também se realizam 
actividades de expressão plástica e/
ou dramática para a preparação da 
festa final de sexta-feira (ver Figura 
7), para a qual se convidam os famil-
iares e amigos. As actividades do dia 
terminam com jogos tradicionais no 
claustro dos museus.

As crianças e jovens empenham-se 
particularmente na preparação da festa 
final. Assim, desenvolvem capacidades 
e competências artísticas, de gestão do 
tempo e dos espaços, de planificação e 
organização, de socialização – uma vez 
que a festa é de todos e os diversos 
elementos do grupo têm de colaborar 
na organização – e, ainda, de auto-
-responsabilização e de autonomia, 
características essenciais ao exercício 
futuro de uma cidadania participativa e 
crítica.

No último dia da semana de activi-
dades, sexta-feira, o dia começa, como 
habitualmente, com o yoga, um lanche e 
continua com a visita a um espaço dos 
museus, à escolha das crianças e com 
os preparativos para a festa final, que 
decorre pelas 17 horas, com a presença 

capacidades e competências e que, em 
conjunto, seja nos grupos de pares, 
seja em interacções verticais (monitor/
criança ou jovem), possam vir a desen-
volver outras capacidades e competên-
cias, nomeadamente do âmbito da 
literacia científica.

Este tipo de actividades permite que as 
crianças e jovens apropriem conheci-
mentos mas, também, que desenvolvam 
competências como saber os passos a 
seguir numa actividade experimental, 
observar, reconhecer e classificar 
espécies da flora e da fauna, usar a 
planificação e a intuição, entre muitas 
outras capacidades e competências. Por 
exemplo, a Figura 6 ilustra uma activi-
dade que se relaciona com a sustenta-
bilidade: a reciclagem de papel. Assim, 
a s crianças e jovens podem também 
desempenhar, posteriormente, um papel 
de sensibilizadores junto das famílias e, 
conversas informais que tivemos com 
elementos destas famílias, revelam que 
as crianças e jovens se empenham em 
que, por exemplo, as famílias sejam mais 
cuidadosas, em relação à reciclagem, 
separando plásticos, cartão/ jornais e 
papel, ou vidros. Deste modo, estas 
actividades de férias acabam por ter 
impactes na actuação destas crianças e 
jovens e respectivas famílias em relação 
ao meio ambiente.

elástico, no claustro dos museus. Deste 
modo, pretende-se também estimular o 
exercício físico, através do jogo.

No segundo e terceiro dias, terça e 
quarta-feira, após a sessão de yoga, 
Vamos recuperar energia saudando o 
Sol! e um pequeno lanche, as crianças 
visitavam uma exposição, almoçavam 
e brincavam livremente no jardim. 
Seguia-se outra actividade ou visita 
guiada a uma exposição, conforme 
ilustram as Figuras 4, 5 e 6. Estas 
actividades pretendiam desenvolver 
o interesse pelas ciências e a literacia 
científica. Como se pode observar nas 
figuras supramencionadas, o envolvi-
mento e entusiasmo das crianças e 
jovens, quando as praticam, é notório. 
A análise dos protocolos revela, ainda, 
que eles apropriaram os conheci-
mentos abordados e que são capazes 
de escrever e/ou desenhar sobre esses 
fenómenos científicos. As actividades 
do dia encerram como habitualmente, 
com jogos tradicionais no claustro dos 
museus.

Os monitores, que estão devidamente 
preparados para o exercício destas 
funções, procuram promover o desen-
volvimento sócio-cognitivo e emocional 
das crianças e jovens. Para isso, tentam 
que as actividades que com elas desen-
volvem a levem a mobilizar algumas 

Figura 5: Actividade prática na sala da exposição de 
zoologia

Figura 6: Outras actividades (reciclagem de papel)

Figura 7: Preparativos para a festa final
Figura 8: Festa final
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protagoniza acções e descobertas, 
convertendo-se em sujeito activo, que 
promove a sua própria aprendizagem. 
A interactividade hands-on/minds-on 
despertou o conceito da interactividade 
hearts-on, em que o envolvimento do 
participante se dá através de emoções e 
sensações, necessárias à construção do 
conhecimento. A observação do público 
nos museus levantou ainda outro 
aspecto da interactividade: a social-on 
(Pavão & Leitão, 2007; Pedretti, 2007).

Neste programa de actividades os partici-
pantes mostraram-se empenhados nas 
tarefas propostas, corresponderam ao 
que lhes foi solicitado, manifestaram-
-se alegres nos momentos de recreio, 
nas brincadeiras e nas refeições. Assim, 
os resultados iluminam a importância 
das aprendizagens não formais para o 
desenvolvimento da literacia científica e 
o papel que os museus podem desem-
penhar na promoção dessa mesma 
literacia, do desenvolvimento de 
crianças e jovens e na promoção de uma 
cidadania activa e crítica.
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dos familiares e amigos das crianças 
(ver Figura 8). Esta festa consiste numa 
pequena peça de teatro, uma exposição 
dos trabalhos realizados, podendo 
ainda incluir outras actividades, de 
acordo com as decisões tomadas pelos 
participantes e monitores.

Algumas destas actividades são plani-
ficadas e preparadas de modo a contar 
com a participação de alguns familiares 
(ver Figura 8). Este espaço/tempo de 
partilha inter-geracional é um aspecto 
que diversos autores têm salientado ser 
fundamental para o desenvolvimento 
das crianças e jovens (César, in press; 
em preparação), permitindo estabelecer 
relações dialógicas entre eles, que 
desempenham um papel essencial no 
desenvolvimento da resiliência.

Muitas destas actividades permitem 
conjugar aspectos sensório-motores 
com apropriação de conhecimentos, 
um aspecto particularmente importante 
para o desenvolvimento das crianças 
e jovens, como salientava Vygotsky 
(1934/1962).

Por último, a representação de uma peça 
de teatro permite trabalhar aspectos 
relacionados com a oralidade e a 
expressividade.

4. Considerações Finais

As exposições e actividades interac-
tivas, com ambientes confortáveis 
e informais, são um convite ao jogo 
e à interacção com outro visitante, 
o que seduz jovens e adultos. O 
visitante usa estratégias experimentais, 
formula hipóteses, testa-as, formula, 
testa e rejeita conjecturas, aceitando 
outras. Pretende-se que as experiências 
iluminem os conceitos explicativos dos 
fenómenos da natureza. As actividades 
são esteticamente sedutoras e devem 
promover a reflexão sobre o conteúdo 
científico, bem como explorar aspectos 
fundamentais do comportamento social 
e cognitivo (Feber, 1990).

No programa Férias no Museu 
promoveram-se actividades hands-on, 
que além de exigirem a participação da 
criança, promovem a reflexão, isto é, o 
termo hands-on deverá estar associado 
ao termo minds-on. Isto significa que 
este tipo de actividades bem como as 
exposições denominadas hands on, 
são locais em que o visitante tem uma 
relação directa com a experiência, 
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[Resumo] Resultados deste estudo de 
investigação de natureza qualitativa 
com dados recolhidos de 47 entrevistas 
escritas e de um grupo focal, indicam que 
as competências de liderança adquiridas 
e desenvolvidas no Ensino Secundário são 
importantes para a adaptação ao Ensino 
Superior tendo sido concluído que as ca-
pacidades de organização e planeamento 
(nomeadamente, os trabalhos de grupo) 
e a capacidade de auto-confiança (nome-
adamente, o falar em público) deveriam 
ter mais relevância no Ensino Secundário 
dado que essas duas competências são 
muito importantes na adaptação e sucesso 
no Ensino Superior.

[Palavras-Chave] Competências de 
liderança; Ensino secundário; Ensino 

superior; Experiências educativas.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo de investigação, de cariz 
qualitativo, pretendeu analisar as 
competências de liderança adquiridas 
no Ensinou Secundário. Estas 
competências foram categorizadas, 
seguindo as conclusões de estudos 
realizados por Melinda Vann (2000), 
em oito dimensões: a) Auto-gestão; b) 
Relações interpessoais; c) Resolução 
de problemas/tomada de decisões; d) 
Desenvolvimento cognitivo/análise 
crítica; e) Organização e planeamento; 
f) Auto-confiança; g) Sensibilidade para 
a diversidade; e, i) Tecnologia.

Participaram neste estudo de 
investigação 47 alunos do 1º ano do 
Ensino Superior (área das Ciências da 
Educação), a frequentar o segundo 
semestre do ano lectivo de 2010-2011, 
que responderam a uma entrevista 
escrita; foram, depois, seleccionados 
oito desses alunos para participarem 
também numa entrevista de grupo focal. 
Por um lado, as entrevistas escritas, 
pretendiam obter dados qualitativos 
relacionados com as competências 
de liderança adquiridas no Ensino 
Secundário e, por outro lado, e a partir 
daí, com a entrevista focal, pretendeu-se 
compreender melhor as competências 
de liderança adquiridas através de 
experiências marcantes e relevantes 
que os alunos tiveram no mesmo grau de 
ensino. Deste modo, recolhemos dados 
relativos a experiência educativas no 
Ensino Secundário que demonstraram 

a aquisição ou desenvolvimento das 
práticas dessas mesmas competências.

Durante o percurso escolar do ensino 
secundário, os estudantes desenvolvem 
capacidades de liderança que podem 
ser determinantes para a sua adapta-
bilidade e sucesso no ensino superior. 
Esta área, como área de investigação, 
tem despertado pouca atenção por parte 
dos investigadores portugueses das 
ciências da educação. Na realidade, a 
literatura sobre as competências de 
liderança nos alunos tem-se focado, 
essencialmente, nos estudantes do 
ensino superior devido ao facto de se 
acreditar que é da responsabilidade 
deste nível de ensino o desenvolvi-
mento dessas capacidades. No entanto, 
há uma série de estudos estrangeiros e 
alguns nacionais (e.g. Romano, 1996; 
Al-Omari et al., 2008; Bento, 2009) que 
se focaram nas capacidades dos alunos 
do ensino secundário e essa literatura é 
clara no que diz respeito à importância 
e realização do desenvolvimento dessas 
capacidades nesse nível de ensino, uma 
vez que está provada a influência da 
liderança nos resultados académicos dos 
alunos (Walters, Marzano & McNulty, 
2003). Daí a necessidade de se estudar 
mais aprofundadamente as capacidades 
de liderança com que os alunos chegam 
à universidade e sua importância na 
adaptação ao nível de ensino superior. 
Neste sentido, as competências desen-
volvidas e adquiridas no ensino 
secundário podem ser assim categori-
zadas: (i) Competências técnicas que 

COMPETÊNCIAS DE 
LIDERANÇA ADQUIRIDAS 

NO ENSINO SECUNDÁRIO E 
SUA TRANSFERIBILIDADE 

PARA O ENSINO SUPERIOR: 
UM ESTUDO QUALITATIVO

[59]
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revelar-se suficiente. A duração das 
entrevistas pode variar entre 45 minutos 
e duas horas.

Nesta perspectiva, o grupo é 
considerado como a unidade de análise. 
De acordo com Morgan (1988), 
um grupo raramente é suficiente, 
pelo menos deve-se considerar dois 
grupos, como mínimo. No nosso 
estudo utilizámos apenas uma sessão, e 
seguimos a recomendação de Mertens 
(1998), quando afirma que porque o 
grupo focal é uma discussão guiada, 
o entrevistador, normalmente, tem 
uma lista de cinco a seis questões para 
perguntar durante uma sessão que varia 
entre 90 a 180 minutos.

Uma das vantagens da investigação por 
grupos focais é a adicional compreensão 
ganha a partir da interacção de ideias 
entre os participantes do grupo

As entrevistas focais podem ter, 
naturalmente, algumas vantagens. Uma 
delas é o facto de os entrevistados 
poderem sentir-se mais seguros com 
os seus pares, sobretudo, adolescentes 
e jovens adultos. Por outro lado, os 
participantes podem sentir-se mais 
á vontade para apresentarem os seus 
pontos de vista e as suas perspectivas.

3. RESULTADOS, ANÁLISE E 
CONCLUSÃO

A entrevista escrita estava dividida em 
duas partes; na primeira, obtiveram-se 
os dados demográficos: idade, género, 
curso, ano de curso, participação 
em actividades extra curriculares, 
disciplinas em atraso, media de curso, 
frequência de explicações no ensino 
secundário, participação em actividades 
extra curriculares no ensino secundário 
e frequência de escola pública ou escola 
privada.

Na segunda parte, pedia-se aos 
participantes para descrevem as suas 
experiências no secundário, ou seja, 
competências de liderança adquiridas 
no secundário e importância dessas 
capacidades para a adaptação ao ensino 
superior.

Todos os participantes na entrevista 
escrita indicaram que as suas 
experiências educativas e sociais 
no percurso secundário tinham sido 
positivas. A maioria dos participantes 
usou os seguintes adjectivos 

explicações noEnsino Secundário: 
14,9% tiveram explicações (Matemática 
– 12,8% e Português –2,1%) e 85,1% 
não tiveram quaisquer explicações. 
Perguntámos também se tinham tido 
algumas actividades extra curriculares 
enquanto frequentavam o ensino 
secundário e 21,3% responderam 
afirmativamente (desporto, música, 
desporto e teatro, musica e futebol 
e actividades culturais); 78,7% não 
tinham participado em actividades 
extra curriculares.

Como já referenciado, este estudo 
de investigação foi desenvolvido em 
duas fases: numa primeira fase foram 
entrevistados 47 alunos do 1º ano do 
ensino superior. Numa segunda fase, 
pediu-se a alunos que participaram 
nas entrevistas escritas que quisessem 
participar num grupo focal a fim de se 
analisar, numa vertente mais prática, 
as competências adquiridas no Ensino 
Secundário. Deste modo, fizeram parte 
do grupo focal oito alunos a frequentarem 
o 1º ano do Ensino Universitário. As 
entrevistas focais apareceram nos anos 
30 na área da ciência social (Rice, 
1931). Sabemos que aquelas podem 
ser um instrumento muito valioso, 
bastante eficiente para recolher dados 
e são muitas vezes utilizadas como um 
complemento às entrevistas individuais 
como aconteceu nesta investigação.

Segundo vários autores, os dados 
recolhidos através de entrevistas 
assim como das entrevistas focais são 
as mais ricas fontes de dados acerca 
da compreensão própria das pessoas e 
da vida à volta delas. Neste sentido, 
grupos focais podem ser vistos como 
método de recolha de dados ou uma 
estratégia de investigação. Grupos 
focais, essencialmente, são entrevistas 
de grupo que recaem, não numa 
situação de entrevista pergunta-resposta 
mas na interacção dentro dos grupos 
(Morgan, 1988); para Powell e Single 
(1996), um grupo focal “é um conjunto 
de pessoas seleccionadas e reunidas por 
pesquisadores para discutir e comentar 
um tema, que é objecto de pesquisa, 
a partir de sua experiência pessoal” 
(p. 449). É de realçar que um grupo 
focal é mais que uma entrevista de 
grupo. De acordo com Wellington & 
Szczerdinski (2007), um grupo focal é 
um pequeno grupo de entre seis e dez 
elementos com certas características 
comuns com os quais se pode conduzir 
uma discussão focada num dado tópico 
ou temática. O número de sessões pode 
variar entre 3 e 4 sessões mas uma pode 

reflectem o conhecimento especiali-
zado, ferramentas e técnicas que os 
lideres possuem e empregam (Stronge, 
1998); (ii) Capacidades conceptuais 
que são constituídas pela inteligência, 
decisão, capacidade de ver o conjunto, 
e prever a mudança (Stronge, 1998) 
e, (iii) Capacidades humanas que 
abrangem a habilidade de trabalhar 
com e pelos outros (Stronge, 1998). 
Nesta linha de categorizações e 
segundo Vann (2000), os alunos, no 
ensino secundário desenvolvem várias 
competências de liderança; a mesma 
autora categorizou essas competências 
em oito dimensões: a) Auto-gestão; b) 
Relações interpessoais; c) Resolução 
de problemas/tomada de decisões; d) 
Desenvolvimento cognitivo / análise 
crítica; e) Organização e planeamento; f) 
auto-confiança; g) Sensibilidade para a 
diversidade; e, i) Tecnologia. Também 
podemos ajudar os adolescentes a desen-
volver a sua capacidade de liderança 
dando-lhes oportunidades de aprender 
fazendo, como por exemplo sendo um 
participante activo de um programa ao 
serviço da comunidade; através das 
atitudes de pais e professores na forma 
como ajudam no processo de ensino/
aprendizagem, estes podem representar 
modelos para as crianças; e através 
da educação para os que não tiveram 
a oportunidade de ser envolvidos nas 
comunidades e actividades escolares. 
(Kouzes e Posner, 1987).

2. METODOLOGIA

Participaram neste estudo, através de 
uma entrevista escrita, e, na primeira 
fase, 47 alunos do 1º ano duma 
instituição do Ensino Superior. Todos 
os participantes eram do sexo feminino. 
A média de idade dos 47 entrevistados 
era de 18,5 anos. Pertenciam aos 
Curso de Licenciatura em Ciências da 
Educação 20 alunos e 27 frequentavam 
o curso de Licenciatura em Educação 
Básica. Participavam em actividades 
extracurriculares 19,1% (Actividades 
desportivas, música e línguas) e 80,9% 
não tinham qualquer participação nessas 
actividades. Dos 47 participantes, 
74,5% não tinham nenhuma disciplina 
em atraso, 10,6% tinham uma, 12,8% 
tinham duas e 2,5% tinham quatro. 
Noventa e cinco virgula sete por cento 
dos participantes tinham frequentado 
uma escola pública durante o ensino 
secundário e 4,3% tinham frequentado 
escola privada. Perguntámos aos 
nossos participantes se tinham tido 
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para descrever a sua experiência: 
“benéfica”, “positiva”, “muito boa”, 
“produtiva”, “bastante feliz”, “muito 
enriquecedora”, “ gratificante”, “ 
excelente”, e “diversificada”.

Alguns dos entrevistados afirmaram 
o seguinte quanto á avaliação da sua 
experiência no ensino secundário:

“A nível da experiência educativa foi 
produtiva e consegui alcançar os meus 
objectivos académicos; a experiência 
social foi boa, a melhor que já tive até 
agora” (E5, Ciências da Educação).

Afirmou um outro participante:

Inicialmente, foi complicado inserir-me 
no ensino secundário pois encontrei 
algumas dificuldades o que me levou a 
baixar as minhas notas, mas ao longo do 
percurso no secundário fui melhorando 
tendo tido uma experiência educativa 
positiva e uma experiência social 
razoável” (E9, Ciências da Educação).

Afirmou um outro:

“Benéfica para o ensino superior 
porque somos preparados quer a nível 
pessoal quer a nível educacional para 
o futuro” (E13, Ciências da Educação).

Um outro afirmou:

“Uma boa experiência pois aprendi 
coisas importantes, enriquecedoras e 
tive um convívio com várias pessoas” 
(E3, Educação Básica).

Um outro participante acrescentou:

“Foi uma experiência incrível, 
bastante feliz. Aprendi imensas coisas 
não só das matérias mas também 
socialmente. Aprendi a lidar com um 
número imenso e diverso de pessoas e 
fiz imensos amigos”. (E9, Educação 
Básica).

Afirmou um outro participante:

“Desenvolveu em mim a capacidade de 
relacionar conhecimentos, tornar-me 
mais responsável e aumentou o meu 
gosto pela leitura. (E14, Educação 
Básica)

Finalmente, um outro participante:

“A minha passagem pelo ensino 
secundário foi uma experiência educativa 
e social bastante enriquecedora pois 
aprendi a delegar e a realizar tarefas, 

a cumprir prazos, a gerir eficazmente 
o meu tempo pessoal e fiz imensos bons 
amigos” (E19, educação Básica).

Quanto às competências adquiridas 
no ensino secundário, os participantes 
afirmaram o seguinte:

“Aprendi a cumprir prazos e que uma 
boa distribuição de tarefas contribui 
para o desenvolvimento de um trabalho 
de grupo mais eficaz e coerente. 
A responsabilidade é algo muito 
relevante”. (E19, Educação Básica)

“Adquiri muitas competências 
interpessoais mas essencialmente a 
parte teórica que muitas disciplina 
exigem”. (E3, Ciências da Educação).

“Competências adquiridas no Ensino 
Secundário: capacidade de trabalho, 
gestão do tempo, organização, 
realização de actividades práticas e 
lúdicas, relações com os outros”. (E4, 
Ciências da Educação)

“Respeitar as ideias dos outros, gerir 
o tempo de estudo (principalmente), 
desenvolvi capacidades para lidar em 
grupo.”(E5, Ciências da Educação).

“Adquiri muitas capacidades: respon-
sabilidade, respeito, assiduidade, 
cooperação e capacidade de motivar e 
acompanhar os outros”. (E1, Educação 
Básica).

Quando se perguntou aos participantes 
que capacidades (adquiridas) 
consideravam mais importantes para 
o Ensino Superior, responderam o 
seguinte:

“Sentido de responsabilidade, 
persistência e força de vontade”. (E1, 
Educação Básica)

“Cumprimento de prazos, distribuição 
de tarefas, responsabilidade e uma boa 
gestão do tempo pessoal ajudam-nos a 
concretizar e a atingir mais facilmente 
os objectivos pré-estabelecidos.” (E19, 
Educação Básica)

“Há um conjunto de capacidades que 
são importantes para a adaptação 
e sucesso ao ensino superior; mas 
para mim as mais importantes são a 
resolução de problemas, tomada de 
decisão, autoconfiança e relações 
inter-pessoais.” (E1, Ciências da 
Educação).“Para mim as mais 
importantes são a capacidade de 
auto-gestão, relações interpessoais 

e a autoconfiança” (E2, Ciências da 
Educação).

“…considero que apesar do 
empenho dos professores, não houve 
actividades em número considerável 
que desenvolvessem o trabalho de 
investigação. Refiro-me à falta de 
propostas, rigor e preparação a nível 
de trabalhos de grupo. Não senti uma 
efectiva ligação ao que me sucederia 
no ensino superior…” (E1, Ciências da 
Educação).

Com a entrevista focal pretendia-se, 
como já referido, concretizar duma 
forma mais exemplificativa as 
experiências que os participantes 
tinham tido no Ensino Secundário. 
Apresentam-se três descrições mais 
clarificadoras de situações em que 
os participantes relevam como ajuda 
importante á sua adaptação ao Ensino 
Superior.

Descreveu um participante:

“A experiência que irei contar será uma 
das muitas que guardarei para sempre 
no meu baú de recordações. Tudo 
aconteceu no decorrer do secundário, 
mais precisamente no 12º ano quando 
frequentava o curso de Acção Social. 
Pelo qual tivemos de passar por 
dois momentos que até então não 
teria executado. O primeiro foi um 
estágio que durou sensivelmente 3 
meses, junto de idosos, uma vertente 
bem desconhecida da minha parte mas 
da qual adquiri muitas experiências e 
conhecimentos. Um outro momento 
passou-se na recta final do curso em 
que individualmente concretizamos 
um projecto de aptidão tecnológica 
de raiz. Este baseou-se na elaboração 
de uma actividade direccionada no 
meu caso a idosos, onde criei um 
dominó artístico em 3D com elementos 
regionais, foi na minha opinião bem 
apreciado e funcional, testei-o junto 
dos idosos na minha instituição, o que 
me ajudou e facilitou no feedback. Foi 
um projecto de grande dimensão e 
bem delineado, com um ante projecto 
bem fundamentado e orientado, para 
a montagem prática deste necessitei 
de 2meses e meio, porque acrescentei 
uns cartões com perguntas e respostas 
e outros com curiosidades acerca 
do vinho, do bordado, do vime e do 
artesanato madeirense e conclui com 
a realização de uma caixa (2mx30cm), 
para mantê-lo guardado e de fácil 
acesso. Cresci, amadureci e vivo com 
o que agora sei. Cresci com pessoas 
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inteligentes e com um percurso 
de vida bem completo, amadureci 
com pessoas que me fizeram ver o 
mundo tal como ele é, pois uns dias 
acordamos com vontade de ajudar e 
de partilhar bons momentos outros 
dias sentimos necessidades de atenção e 
de aconchego. Como tudo na vida tento 
viver relembrando as coisas boas que 
já lá foram mas que fez e faz todo o 
sentido sempre que penso e desejo. Foi 
um ano bem trabalhoso, com muitas 
responsabilidades e brincadeiras, devo 
muito às pessoas que me apoiaram e 
comigo partilharam aventuras.”(CE)

Descreveu um outro participante do 
grupo focal:

“Uma experiência positiva que tive no 
secundário foi no âmbito de um trabalho 
de grupo cujo tema era Doenças 
Cardiovasculares em que fomos 
visitar alguns médicos e enfermeiros e 
ficamos a conhecer um pouco o outro 
lado do nosso trabalho. Fizemos um 
longo trabalho de pesquisa, análise 
e resumo da informação, preparação 
de entrevistas, pesquisa de imagens e 
vídeos, mas de tudo o mais importante 
e enriquecedor foi a hipótese que 
tivemos de conhecer um pouco da 
realidade deste tema através de 
conversas com profissionais de saúde 
deste ramo da medicina e de vídeos 
(encontrados na internet e mostrados 
por um dos profissionais de saúde que 
visitamos).

Foi uma experiência positiva e 
enriquecedora porque consegui perceber 
melhor o que acontece ao aparelho 
cardiovascular quando cometemos 
alguns erros muito prejudiciais para a 
nossa saúde e consegui atingir o meu 
principal objectivo que era perceber o 
que aconteceu a uma pessoa conhecida 
que teve um enfarte do miocárdio.” (EB)

Um outro participante descreveu:

“No ensino secundário, no 12º ano, faz 
parte do currículo a disciplina de Área 
de Projecto. Esta disciplina tem em 
vista a preparação dos alunos para 
a elaboração de projectos, trabalhos 
de alguma extensão e a apresentação 
oral do mesmo. Tive uma experiência 
fantástica quanto a esta disciplina, 
pois permitiu que, com a elaboração 
do meu trabalho e participação dos 
restantes da turma, aprendesse muitas 
coisas que hoje, na universidade me 
são úteis, relativamente à organização 

de trabalhos escritos, pedimos formais 
que muitas vezes tivemos que fazer 
para ter a colaboração de outras 
entidades, etc. Com esta disciplina, 
além de estarmos sempre cheios de 
trabalho, divertíamo-nos imenso, uma 
vez que os nossos projectos basearam-se 
essencialmente em explorar a nossa 
ilha, tivemos a oportunidade de ter 
saídas de campo muito proveitosas, 
pois conhecemos lugares e tivemos 
experiências que ainda não tínhamos 
tido a oportunidade de experimentar.” 
(EB)

Para finalizar, e, como conclusão 
geral, resultados deste estudo de 
investigação de natureza qualitativa 
envolvendo 47 entrevistas escritas 
e um grupo focal, indicam que as 
competências de liderança adquiridas 
e desenvolvidas no Ensino Secundário 
são importantes para a adaptação ao 
Ensino Superior tendo sido concluído 
que as capacidades de organização 
e planeamento (nomeadamente, os 
trabalhos de grupo) e a capacidade 
de auto-confiança (nomeadamente, o 
falar em público) deveriam ter mais 
relevância no Ensino Secundário dado 
que essas duas competências são muito 
importantes na adaptação e sucesso no 
Ensino Superior.
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O estudo situa-se na área das políticas, 
concepções e práticas de avaliação do 
desempenho docente. A atualidade e 
centralidade das políticas referentes à 
carreira docente, acrescidas dos efeitos 
polémicos originados pelas recentes 
mudanças do sistema de avaliação 
do desempenho, quer nas escolas e nos 
professores, quer ao nível dos sindicatos, 
constituem o contexto próximo da 
presente investigação, conduzida em 
função dos seguintes objetivos: (1) 
identificar potencialidades e limitações 
na configuração jurídica relativa à 
avaliação de professores (Decreto 
Regulamentar n.º2/2010 de 23/6); (2) 
caracterizar modos de interpretação 
das políticas centrais de avaliação e 
sua transformação em ação pelos atores 
nas escolas; (3) explicitar concepções 
de avaliação subjacentes ao discurso e 
práticas dos avaliadores; (4) caracterizar 
competências de supervisão e de 
avaliação de professores ao nível do 
julgamento privado e público; e (5) 
identificar possíveis (in)congruências 
entre o perfil de intervenção dos 
avaliadores e as imagens que os 
professores avaliados retêm do seu 
processo individual de avaliação.

Em termos conceptuais, o estudo 
congrega a perspectiva sistémica do 
processo de avaliação docente com 
uma abordagem fenomenológica, em 
três níveis de leitura interpretativa: 
macro (contexto legislativo) meso 
(estrutura processual interacional em 

contextos organizacionais de escola) 
e micro (concepções e práticas de 
avaliação). Em consonância com os 
postulados epistemológicos deste 
paradigma, optou-se por um estudo de 
caso múltiplo, incluindo métodos diver-
sificados e complementares de recolha e 
análise de dados: (a) análise documental 
ilustrativa dos três níveis sistémicos 
em estudo; (b) observação das reuniões 
das Comissões de Coordenação da 
Avaliação do Desempenho; (c) entre-
vistas semiestruturadas e em profun-
didade aos membros das Comissões 
de Coordenação da Avaliação do 
Desempenho e a professores avaliadores/
relatores no início do ciclo avaliativo; 
(d) observação não participante das 
reuniões entre avaliadores e avaliados 
para desmontagem e avaliação das aulas 
assistidas (e) entrevistas focadas aos 
professores avaliadores no final do ciclo 
avaliativo; e (f) entrevistas semiestrutu-
radas e focadas a professores avaliados.

Analisar-se-ão os resultados e sua 
interpretação, esperando contribuir para 
uma compreensão aprofundada, não 
apenas das políticas de avaliação, mas 
também das lógicas de ação inerentes 
aos processos de avaliação do desem-
penho e suas implicações para o desen-
volvimento profissional dos professores.

[Palavras-chave] Políticas de avaliação; 
Avaliação do desempenho; Supervisão e 
avaliação, Lógica de ação e Concepções 
de avaliação.

ESFERAS DE INFLUÊNCIA 
NA AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO DOCENTE 
- DAS POLÍTICAS 
AVALIATIVAS ÀS 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 
DE AVALIAÇÃO EM ESCOLAS 

BÁSICAS E SECUNDÁRIAS
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INTRODUÇÃO

Todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e de consciência, 
devem agir uns para os outros em 
espírito de fraternidade. (Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
1948)

Dizer que todos os seres humanos são 
iguais em dignidade e direitos, implica 
que todas as diferenças de cor de pele, 
potencialidades físicas, origem racial e 
étnica não afectem de modo nenhum os 
seus direitos como ser humano.

Nascer livre é uma realidade, mas livres 
e iguais em dignidade e direitos é uma 
realidade distorcida, porque num sistema 
económico de grupo, ninguém é verda-
deiramente livre. Somos demasiado 
dependentes de uma economia centrali-
zada corporativa e globalizada.

Para Boaventura Sousa Santos, um 
mundo globalizado exige que outras 
concepções de dignidade humana 
sejam consideradas. Pois com o mundo 
globalizado, aumentaram, de forma 
dramática, as desigualdades entre os 
povos.

Uma das principais características da 
globalização é o aumento das migrações 
humanas. Este fenómeno torna o 
mundo actual cada vez mais complexo 
e multicultural. Os grupos que estão em 

minoria sofrem os efeitos da homoge-
neização e começam a reclamar o direito 
a diferença (Peres, 2006). Este direito 
assenta num dos pilares dos Direitos 
Humanos que é a não discriminação.

A Declaração de Salamanca, apresenta 
a escola do ensino regular como “o 
meio mais eficaz para combater as 
atitudes discriminatórias (…) e atingir 
o objectivo de uma educação para 
todos.”

O currículo vigente na maioria das 
escolas desconsidera a diversidade 
cultural privilegiando visões de um 
mundo homogéneo.

Contudo, às nossas escolas chegam 
crianças com experiencias familiares, 
sociais e culturais muito diferentes. De 
acordo com vários autores, a escola 
abrange alunos diversificados, alguns 
com Necessidades Educativas Especiais 
(NEE), sendo necessárias práticas 
adaptadas e enriquecedoras, não só para 
estes alunos, comopara todos os outros. 
Deste modo, cabe à escola incluir da 
melhor forma possível alunos que têm 
características muito diferentes no que 
respeita às motivações, projectos de 
vida, competências, meios culturais de 
origem e desenvolvimento cognitivo e 
socio-afectivo.

A escola inclusiva é sinónimo de 
grupos heterogéneos no seu seio, 
o que implica a necessidade de um 

DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO 
PASSANDO PELA 

SEGREGAÇÃO E PELA 
INTEGRAÇÃO. O PAPEL DA 

ESCOLA E DO MEDIADOR 
SÓCIO-PEDAGÓGICO

[61 ]
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descrito em Correia (1999), ao longo 
da história vamo-nos deparando com 
posições políticas de exclusão social, 
que, por vezes, são levadas ao extremo.

Na Idade Média e Moderna já não se 
praticavam atitudes tão extremistas, 
no entanto, as pessoas com deficiência 
eram tratadas como animais, sendo 
a sua condição humana negligen-
ciada, até porque eram tidas como 
crianças do “diabo”, sendo associ-
adas a práticas ocultas de bruxaria e 
feitiçaria, sofrendo as consequentes 
perseguições e julgamentos (Correia, 
1997). No decorrer desta época deu-se 
uma evolução social emergindo, 
segundo Lowenfeld (1977) citado por 
Fernandes (2000), uma atitude protec-
cionista em relação a estes indivíduos. 
Contudo, as pessoas com deficiência 
mantinham-se isoladas, sendo, muitas 
vezes trancadas e segregadas até do 
seio da família ou então institucionali-
zadas. Nesta época fundaram-se vários 
hospícios e albergues para acolher os 
indivíduos com deficiência, uma vez 
que eram vistos como uma ameaça 
para a sociedade (García, 1989, cit. 
in Jiménez, 1997). Segundo Correia 
(1997),

A política global consiste agora em 
separar e isolar estas crianças do 
grupo principal e maioritário da 
sociedade. Há uma necessidade, 
óbvia e compreensível, de eviden-
ciar empenho na resolução do 
problema: começam a surgir institu-
ições especiais, asilos, em que são 
colocadas muitas crianças rotuladas 
e segregadas em função da sua 
deficiência (Correia, 1997:13).

A modernidade eliminou alguns destes 
preconceitos face aos indivíduos 
com deficiência, surgindo uma 
nova concepção desses indivíduos, 
sendo então considerados como 
“excepcionais”, podendo, de acordo 
com os direitos humanos, usufruir de 
tratamento, assistência e até mesmo 
integração na sociedade. De acordo 
com Silva, (2009) “as causas divinas 
ou demoníacas que empenharam 
sacerdotes, feiticeiros e exorcistas 
cederam, assim, lugar a causas do foro 
biológico, sociológico ou psicológico, 
da competência de médicos e, mais 
tarde, de psicólogos e de educadores” 
(Silva, 2009:137). Surge, assim, a 
visão assistencialista do deficiente, 
reconhecendo -se o direito à educação 
especializada e à reabilitação, que 
embora não carregue mais amarca da 

de caminhos que se adeqúem a esses 
contextos reais e que propiciem uma 
formação com sentido para todos os 
alunos.

Como afirma Nielsen, “a partilha 
de aspectos comuns e de necessi-
dades excede as diferenças” (Nielsen, 
1999:23).

1 - Da Exclusão à Inclusão passando 
pela Segregação e Integração

O conceito de inclusão e os valores 
pelos quais se rege o tratamento de 
pessoas com deficiência foi mudando 
conforme o contexto da época e da 
sociedade em que tem sido aplicado 
(Leitão, 1980). Como descrito em 
Silva (2009),O caminho da exclusão à 
inclusão das crianças e dos jovens com 
necessidades educativas especiais está 
relacionado com as características 
económicas, sociais e culturais de cada 
época, as quais são determinantes para o 
modo como se perspectiva a diferença. 
(Silva, 2009:135).

Segundo Sousa Lopes (1997), ao longo 
da história houve sempre pessoas que, 
devido a deficiências físicas ou mentais 
eram consideradas diferentes, acabando 
por sofrer através de exclusões, 
frustrações, medos ou separações, 
face à visão negativa que a sociedade 
criou deles. No entanto, de acordo com 
o enunciado no Artigo 2 da Convenção 
sobre os Direitos da Criança (Nações 
Unidas, 1989), as crianças têm o 
direito a não serem alvo de qualquer 
tipo de discriminação. Aliás, uma das 
ideias expressas na obra literária “O 
Principezinho”, é a da apologia da 
diferença “se és diferente de mim, 
irmão, em vez de me prejudicares 
enriqueces-me” (Saint Exupéry, 1943).

Segundo Kirk e Gallagher (1996), 
o conceito de se educar até aos 
limites das suas capacidades é relati-
vamente recente, sendo significativos 
os progressos desde os tempos mais 
remotos. Na Antiguidade, grande 
parte das pessoas com deficiência era 
condenada à morte logo à nascença, 
sendo que, os que escapavam eram 
totalmente segregados e excluídos da 
sociedade. Entendia-se que a deficiência 
era um mal para toda a humanidade, e 
as famílias que tinham pessoas assim 
estavam sujeitas à d esgraça dos Deuses, 
daí que a melhor opção para a família 
seria livrarem-se dessa pessoa. Como 

olhar e do estabelecer de medidas que 
evitem a marginalização a exclusão ou 
o insucesso educativo.

Embora se reconheça que nas escolas 
já se nota uma certa sensibilidade 
para a inclusão dos diferentes grupos 
minoritários, o mesmo não acontece 
na sociedade, pois ainda não há uma 
preocupação efectiva com os problemas 
dos mais desfavorecidos, dos pobres e 
dos excluídos.

Para que as respostas educativas à 
multiculturalidade sejam positivas, é 
preciso que o currículo escolar e os 
professores, incorporem essa diversi-
dade e que os professores reconheçam 
as especificidades desses alunos. Tal 
como diz Roberto Carneiro, nenhuma 
sociedade sem um forte impulso 
educativo, poderá aspirar à justiça e à 
equidade.

Assumir a diferenciação significa 
aceitar que cada aluno possui na 
sua génese uma individualidade, uma 
história de vida e experiências que lhe 
conferem um modo distinto de aceder à 
aprendizagem e ao conhecimento.

A transmissão de um saber não pode 
ser suficiente. É necessário que a criança 
experimente essa semelhança e essa 
diferença numa relação com o outro 
(Perotti, 2003). O mesmo autor refere 
que mais do que educação, dever-se-ia 
falar de aprendizagem intercultural.

Defender os princípios da Escola 
Inclusiva corresponde a acreditar na 
educabilidade de todos e na capaci-
dade dos educadores e professores para 
promover o desenvolvimento pleno dos 
seus alunos. A noção de Escola Inclusiva 
é, portanto, muito mais abrangente do 
que se poderia pensar, pois ao celebrar 
a diferença, preocupa-se com a singu-
laridade e unicidade de cada ser. Longo 
e sinuoso foi o percurso até se chegar 
a este conceito.

Para a concretização da Escola Inclusiva 
é necessário que se criem condições 
para a prática de um trabalho colabo-
rativo, cabendo este não apenas aos 
professores ou à escola, mas a uma 
panóplia de técnicos especializados 
em diversas áreas, assim como a toda a 
comunidade.

A qualidade do ensino e a capacidade 
de corresponder às situações reais passa 
por mobilizar os recursos locais, ou seja, 
a escola e os seus agentes na procura 
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curriculum através de equipamento, 
instalações ou recursos, modificações 
do meio físico ou técnicas de ensino 
especial; acesso a um curriculum 
especial ou adaptado; atenção especial 
à estrutura social e ao clima emocional 
nos quais se processava a educação. 
(Warnock Report, 1978: 3.40).

O processo de integração dos alunos 
com NEE no sistema regular de 
ensino teve o intuito de “normalizar” 
o indivíduo, tanto ao nível físico, 
como funcional e social, pressupondo 
a proximidade física, a interacção, 
a assimilação e a aceitação. (Silva, 
2009).

Segundo a autora, “apesar do nítido 
progresso em relação às atitudes e 
às práticas de segregação do passado, 
estas formas de participação social e 
educativa só responderam em parte 
aos direitos destas pessoas, na medida 
em que exigiam pouco da sociedade” 
(Silva, 2009:143). Era então necessário 
introduzir algumas modificações na 
sociedade de modo a pôr a exclusão 
totalmente de parte, seja ela por 
motivos políticos, económicos, religi-
osos, sociais, étnicos, ou outros. De 
acordo com Vieira (2011),

A escola sempre foi um lugar de 
encontros e desencontros de pessoas, 
de diferentes culturas, de diferentes 
pontos de vista, de vários saberes, 
de continuidades e descontinuidades 
entre a escola e o lar. Contudo, a 
«escola para todos» trouxe mais 
gente para dentro do mesmo espaço, 
das mesmas regras, da mesma cultura 
hegemónica do Estado-Nação. Por 
isso a educação, mesmo a educação 
escolar, para ser performativa, 
não pode ser senão um processo de 
mediação entre sujeitos, mundos e 
saberes. (Vieira, 2011:180).

Segundo Correia e Cabral (1997), 
citados por Correia (2010), a imple-
mentação nas escolas de um modelo 
inclusivo deve-se basear numa perspec-
tiva sistémica envolvendo diversas 
entidades, como o Estado, a comuni-
dade, a família, a escola e o aluno, impli-
cando, assim, uma reforma dos sistemas 
educativos com vista à promoção de 
uma melhor qualidade na resposta à 
diversidade dos alunos. O indivíduo 
não pode ser visto como estando disso-
ciado do meio que o envolve. Assim, 
segundo Pina Cabral (2003), citado por 
Vieira (2011), a identidade social não 
se deve opor à identidade individual 

perspectiva, sendo que a sua evolução 
em tudo dependeu do modo como a 
sociedade encarava esta problemática. 
Segundo Fernandes (2002):

Os conceitos de norma e normali-
dade são socialmente estabelecidos 
pela maioria representada por um 
conjunto de indivíduos (...) É esta 
maioria que estabelece as normas, 
entendidas estas como aquilo que se 
observa com mais frequência e com 
as quais cada qual será contrastado, 
derivando daí que os indivíduos 
resultem classificados e etiquetados 
como normais ou anormais. 
(Fernandes, 2002:33).

Nesta fase defendia-se que, através 
da aplicação do princípio de “normali-
zação”, a educação dos indivíduos com 
deficiência devia ocorrer em insti-
tuições de educação e ensino regular 
(Silva, 2009).

Segundo a autora supracitada, em 
1978, em Inglaterra, com a publicação 
do Warnock Report Special Education 
Needs verificou-se que as dificuldades de 
aprendizagem evidenciadas por uma em 
cada cinco crianças dependiam de vários 
factores, não necessariamente relacio-
nados com uma deficiência, podendo, 
contudo, agravar-se caso não houvesse 
uma intervenção educativa adequada. 
O Warnock Report contribuiu para a 
introdução do conceito de necessidades 
educativas especiais, contrastando com 
a terminologia utilizada até à data que 
era, maioritariamente, do foro médico e 
psicológico. Segundo Brennan (1990) 
citado por Silva (2009), de acordo 
com este documento:

um aluno tem necessidades educa-
tivas especiais quando, comparativa-
mente com os alunos da sua idade, 
apresenta dificuldades significativa-
mente maiores para aprender ou tem 
algum problema de ordem física, 
sensorial, intelectual, emocional ou 
social, ou uma combinação destas 
problemáticas, a que os meios 
educativos geralmente existentes nas 
escolas não conseguem responder, 
sendo necessário recorrer a currículos 
especiais ou a condições de aprendi-
zagem adaptadas (Brennan, 1990, cit. 
in Silva, 2009:140).

Este documento definiu também as 
responsabilidades da escola face à 
aprendizagem efectiva dos alunos com 
NEE, consistindo estas no: forneci-
mento de meios especiais de acesso ao 

condenação, ainda é excluído por ser 
considerado incapaz (Kirk e Galagher, 
1996).

A partir da Revolução Francesa 
nota-se um alargamento do conceito 
de Educação Especial à maioria dos 
países europeus que, de acordo com 
Manjon e Vidal (1997), se mantém 
até aos nossos dias, tendo implemen-
tado algumas inovações das quais se 
destacam a distinção feita entre os 
vários tipos de deficiência; a educa-
bilidade dos indivíduos portadores de 
deficiência mental; o aparecimento das 
primeiras escolas para cegos e surdos, 
o que implica um reconhecimento 
destas problemáticas. Este foi o ponto 
de partida para que vários autores se 
interessassem pela temática da educa-
bilidade de todos os seres humanos, 
chamando particular atenção para os 
indivíduos com deficiência que, até à 
data, haviam sido negligenciados. No 
entanto, este ensino era ministrado 
em escolas especiais, separadas das 
escolas onde se ministrava o ensino 
regular, sustentando assim um sistema 
educativo segregador.

Em 1959 teve início, na Dinamarca um 
movimento que tinha como finalidade 
o término da segregação e institucio-
nalização das crianças com NEE em 
escolas especiais, tendo como meta 
a integração dos alunos com NEE no 
Sistema de Ensino Regular.

No final do século XX, com todas as 
transformações sociais que ocorreram no 
período pós-guerra, com a Declaração 
dos Direitos da Criança e dos Direitos 
do Homem, e a mudança de perspec-
tiva relativamente à Educação Especial, 
começou-se a olhar para a diferença de 
uma outra forma (Silva, 2009).

As políticas de integração passaram a 
considerar as pessoas com deficiência 
como sujeitos aptos e capazes de 
produzir e contribuir para a sociedade, 
desenvolvendo actividades com carácter 
utilitário. Um novo conceito de demo-
cracia propõe a integração de todos os 
seres humanos quer na escola quer na 
sociedade, até porque, segundo Cuche 
(1999), citado por Vieira (2011), a 
aprendizagem no ser humano dá-se 
através da imitação, daí o ser extre-
mamente benéfico o convívio, partilha 
e espírito de entre ajuda entre as 
pessoas ditas normais e as pessoas com 
incapacidade/deficiência. O conceito 
de deficiente é agora visto noutra 
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da inclusão foi fortemente impulsio-
nado pela Declaração de Salamanca, 
aprovada pelos represen-tantes de vários 
países e organizações internacionais, em 
1994. Uma das ideias veiculadas por 
este documento é a de que: 

a escola regular deve ajustar-se a 
todas as crianças independentemente 
das suas condições físicas, sociais, 
linguísticas ou outras, isto é, crianças 
com deficiência ou sobredotadas, 
crianças de rua ou crianças que 
trabalham, crianças de populações 
imigradas ou nómadas, crianças 
pertencentes a minorias linguísticas, 
étnicas ou culturais e crianças de 
áreas ou grupos desfavorecidos ou 
marginais. (UNESCO,1994:6).

As crianças e jovens com NEE devem 
ter acesso às escolas regulares e 
a elas se devem adequar, através de 
uma pedagogia centrada na criança, 
capaz de ir ao encontro destas necessi-
dades; as escolas regulares seguindo 
esta orientação inclusiva, constituem 
os meios capazes para combater as 
atitudes discriminatórias, criando 
comunidades abertas e solidárias, 
construindo uma sociedade inclusiva 
e atingindo a educação para todos. 
(Declaração de Salamanca, 1994:5).

Segundo Silva (2009), este documento 
teve um contributo essencial com vista 
a perspectivar a educação de todos 
os alunos em termos das suas poten-
cialidades e capacidades, utilizando 
adequadamente, currículos e estratégias 
pedagógicas para promover a educação 
dos alunos com NEE, bem como a 
criação de uma organização escolar 
eficaz e a cooperação entre docentes e 
comunidade.

Vários autores defendem que o conceito 
de inclusão evoluiu contemplando 
agora uma noção mais vasta e abran-
gente. Deste modo, qualquer indivíduo 
pode apresentar necessidades educa-
tivas ou sociais de acordo com a sua 
cultura, género, classe social, etnia ou 
família, de entre muitos outros factores, 
em qualquer altura da sua vida, sendo 
elas de carácter temporário ou perma-
nente, conforme se pode aferir desta 
citação por parte da UNESCO:

O desafio com que se confronta a 
escola inclusiva é o de ser capaz de 
desenvolver uma pedagogia centrada 
na criança, susceptível de educar 
com sucesso todas as crianças, 
incluindo as que apresentam graves 

de tradução intercultural, pois não só 
reconstrói sistemas cognitivos como, 
também, opera ao nível dos processos 
identitários pessoais e grupais”. 
(Vieira, 2010:181).

Já na década de 90, com a Conferência 
Mundial sobre Educação para Todos, a 
Educação de todos os cidadãos surgiu 
como preocupação de âmbito mundial 
tendo sido criados vários documentos 
para a sua promoção, dos quais se 
destaca a Declaração de Salamanca 
(1994) que apresentou como princípios 
orientadores o reconhecimento das 
diferenças; o atendimento às necessi-
dades de cada um; a promoção da 
aprendizagem e o reconhecimento da 
importância da escola para todos e a 
formação dos professores.

Dando cumprimento ao estabelecido na 
Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos, adoptada na Conferência de 
Jomtien em 1990,

Toda a pessoa – criança, adoles-
cente ou adulto – deve poder benefi-
ciar duma formação concebida para 
responder às suas necessidades 
fundamentais. Estas necessidades 
dizem respeito quer aos instrumentos 
essenciais da aprendizagem (leitura, 
escrita, expressão oral, resolução 
de problemas), quer aos conteúdos 
educativos fundamentais (conheci-
mentos, aptidões, valores e atitudes) 
de que o ser humano tem necessi-
dade para sobreviver, desenvolver 
todas as faculdades, viver e trabalhar 
com dignidade, participar plena-
mente no desenvolvimento, melhorar 
a qualidade da existência, tomar 
decisões esclarecidas e continuar a 
aprender (UNESCO, 1996:107).

Desta vez, defendia-se que os alunos 
com NEE fossem incluídos, logo no 
início da sua caminhada escolar, em 
turmas do Ensino Regular, usufruindo 
dos apoios necessários, traduzindo- 
-se estes, segundo Vieira (2011), sob a 
forma de “mediação entre o aluno, a 
acção educativa e o exterior; com a 
família, comunidade, serviços sociais, 
de saúde, etc, numa abordagem 
integrada e centrada no aluno” 
(Vieira, 2010:181). Assim surgiu o 
“movimento da escola inclusiva” 
(Lipsky & Gartner, 1989; Turnbull 
et tal., 1995). Hoje em dia, mesmos os 
defensores menos radicais da inclusão 
referem os benefícios da interacção 
entre os alunos com NEE e os alunos 
ditos “normais”.O movimento a favor 

do ser humano, elas devem fazer 
parte integrante uma da outra. Vieira 
(2011) afirma que a escola se tornou 
“uma questão social e não apenas 
pedagógica” (Vieira, 2011:182).

Na década de 80, com a Carta para os 
Anos 80, recomendada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, desenvolveu-
se um Programa Mundial de Acção 
Relativo às Pessoas com Deficiência 
argumentando que: 

o princípio da igualdade de direitos 
entre deficientes e não deficientes 
implica que as necessidades de cada 
indivíduo tenham igual importância, 
que essas necessidades deverão 
constituir a base do planeamento 
das sociedades e que todos os 
recursos devem ser empregues de 
modo a garantir a todo o indivíduo 
igual oportunidade de partici-
pação. As políticas para o deficiente 
deveriam garantir o seu acesso 
a todos os serviços comunitários. 
(Programa Mundial de Acção para as 
Pessoas Deficientes, 1981, ponto 25).

Segundo Vieira (2011), “a educação não 
remete apenas para a escola” (Vieira, 
2011:28). Aliás, e como já foi referido, 
sobressai deste documento que cabe 
agora à sociedade o ter de se adaptar 
de forma a poder incluir, em todos 
os seus sistemas, pessoas com necessi-
dades especiais preparando-se estas 
para assumir o seu papel na sociedade 
(Silva, 2009). De acordo com Bruner 
(2000), “o que fazemos na escola só 
tem sentido quando considerado no 
contexto mais amplo daquilo que a 
sociedade pretende atingir por meio 
do investimento educativo dos jovens” 
(Bruner, 2000, cit. in Vieira, 2011:30). 
Aqui é reforçada a ideia de que a 
escola isolada da vida social está posta 
de parte, privilegiando-se a formação 
inter/multicultural de mediação socio-
pedagógica dos docentes (Vieira, 2011).

Uma vez que a sociedade condiciona a 
escola e as práticas que nela ocorrem, 
surge, assim, a necessidade de um 
mediador, dado a que “a dinâmica 
social se joga nas intermediações dos 
processos de reprodução e de trans-
formação das relações sociais de 
que é feita a vida escolar” (Almeida, 
2010, cit. in Vieira, 2010:181). Não 
mais a escola se limita à mera trans-
missão de saberes académicos. Com a 
abertura da escola à heterogeneidade, 
esta transformou-se num espaço multi-
cultural, tendo agora que procurar “vias 
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a tentar promover estes “despejos” 
chamando-lhes inclusão. (Correia, 
1997, cit. in Correia, 2010:39).

Para que tal não se verifique, a escola 
necessita de desenvolver políticas, 
culturas e práticas que valorizem o 
contributo activo de cada aluno para 
a construção de um conhecimento 
partilhado atingindo assim a qualidade 
académica e social sem discriminação. 
Como descrito em Correia (2010), há 
quatro grandes vantagens a considerar 
no processo de inclusão dos alunos com 
NEE: “1) aumento das possibilidades 
que uma criança com NEE tem de 
estabelecer relações sociais com as suas 
semelhantes sem NEE; 2) potenciação 
de oportunidades de participação nos 
currículos e instrução ministrados 
em classes regulares; 3) maior 
participação em actividades curricu-
lares e extracurriculares regulares; 4) 
diminuição do estigma quando crianças 
com NEE são integradas em escolas e 
classes regulares”. (Correia, 2010:43). 
De acordo com Correia (2003), existe 
uma grande contradição entre aquilo 
que está legislado e as práticas efectivas 
nas nossas escolas. O discurso da 
inclusão é visto como um programa 
político, uma vez que a sua expressão 
empírica nas escolas passa, muitas 
vezes, despercebido.

Segundo Lopes (2007), foi a partir de 
1974 que, em Portugal, se assistiu a 
um rápido desenvolvimento do conceito 
de Educação Especial. De acordo com 
o mesmo autor, apenas duas décadas, 
a atitude face à deficiência passa 
“do encobrimento familiar à inclusão 
plena” (Lopes, 2007:25). Este cresci-
mento demasiado rápido acarretou o 
problema da insuficiência de formação 
de professores no que respeita à 
Educação Especial.

De acordo com o descrito na litera-
tura especializada, podemos considerar 
que uma escola inclusiva não acontece 
por acaso nem se decreta, constrói-se. 
Depende, naturalmente, de vontades 
políticas, mas depende, sobretudo, da 
resposta que a comunidade e a escola 
souberem dar. Não é possível pensar 
em escola inclusiva sem ter em conta a 
comunidade onde a mesma se insere. 
Pela mesma razão, não é possível 
perspectivar uma escola para todos 
sem o envolvimento da comunidade e 
o envolvimento da escola com esta, 
envolvimento que tem de ser pensado 
a todos os níveis, com a participação 
de todos os intervenientes no processo 

autores referem ainda que, alunos 
sem NEE ao terem a oportunidade 
de contacto com alunos com NEE, 
entendem a complexidade e a diver-
sidade das características humanas e 
compreendem que a partilha de aspectos 
comuns e de necessidades é superior 
às diferenças. A super protecção da 
criança com NEE destrói nela oportu-
nidades de resolver problemas e tomar 
decisões, não potenciando o seu desen-
volvimento social e emocional.

Também Stainback & Stainback 
(1999), defendem que a maioria, senão 
todas as crianças com incapacidades 
ou necessidades educativas especiais 
devem estar inseridas e incluídas nas 
classes regulares. No entanto, os 
autores supracitados reconhecem que 
este modelo de educação não é de 
fácil aplicação, necessitando de uma 
planificação e implementação consci-
ente e cuidadosa. Defendem ainda que, 
a Educação Especial, ao considerar e 
praticar a retirada dos alunos da sala de 
ensino regular não está a proporcionar 
um serviço eficaz para o ensino desses 
alunos, uma vez que, os professores 
do ensino regular devem, nas suas 
salas de aula, providenciar adaptações 
institucionais e curriculares adequadas 
para todo e qualquer tipo de aluno.

O conceito de Inclusão no âmbito da 
educação implica o rejeitar a exclusão 
de qualquer aluno na comunidade 
escolar, no entanto, e como já foi 
referido, há que ter em atenção que os 
alunos não devem, simplesmente, ser 
“despejados” para a turma do Ensino 
Regular, ignorando as suas caracterís-
ticas individuais e necessidades especí-
ficas, não lhe sendo prestados os apoios 
necessários. De acordo com a revista 
Exceptional Parent (1993), esta situação 
não é vista como inclusão. Correia 
(1997) reforça esta ideia referindo que:

Quando a criança com NEE é 
meramente colocada na classe 
regular sem os serviços de apoio de 
que necessita e/ou quando se espera 
que o professor do ensino regular 
responda a todas as necessidades 
dessa mesma criança sem o apoio 
de especialistas, isto não é inclusão. 
Nem é educação especial ou ensino 
regular apropriado – é educação 
irresponsável. Todos nós devemos estar 
preparados para denunciar situações 
em que a criança é “atirada” para a 
classe regular sem apoios adequados. 
Infelizmente, em muitas comuni-
dades, alguns administradores estão 

incapacidades.

O princípio fundamental das escolas 
inclusivas consiste em todos os alunos 
aprenderem juntos, sempre que 
possível, independentemente das 
dificuldades e das diferenças que 
apresentem. Estas escolas devem 
reconhecer e satisfazer as necessi-
dades diversas dos seus alunos, 
adaptando-se aos vários estilos e 
ritmos de aprendizagem, de modo a 
garantir um bom nível de educação 
para todos, através de currículos 
adequados, de uma boa organização 
escolar, de estratégias pedagógicas, 
de utilização de recursos e de uma 
cooperação com as várias comuni-
dades. As escolas devem acolher 
todas as crianças, independentemente 
das suas condições físicas, intelec-
tuais, sociais, emocionais, linguís-
ticas ou outras. (UNESCO, 1994).

Como descrito em Porter (1998), 
a escola inclusiva é tida como um 
sistema de educação e ensino onde os 
alunos com necessidades especiais, 
incluindo os alunos com deficiências, 
são educados em ambientes de salas 
de aula regulares, apropriados para a 
idade (cronológica), com colegas que 
não têm deficiências e onde lhe são 
oferecidos ensino e apoio de acordo com 
as suas necessidades individuais.

Este princípio foi reforçado, em 2000, 
no Fórum Mundial da Educação de 
Dakar. A educação inclusiva significa, 
então, que:

As escolas devem acolher todas as 
crianças, independentemente da sua 
condição física, intelectual, social, 
emocional, linguística, entre outras. 
Este conceito deve incluir crianças 
com deficiências ou sobredotadas, 
crianças de rua e crianças que 
trabalham, crianças de populações 
remotas ou nómadas, de minorias 
linguísticas, étnicas ou culturais, e 
crianças de áreas ou grupos desfa-
vorecidos ou marginais (Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educa-
tivas Especiais. Plataforma de Acção, 
2000:parag.3).

O facto do aluno com NEE estar inserido 
numa turma do Ensino Regular propor-
ciona- lhe a oportunidade de interagir 
com outros indivíduos, o que resulta 
numa melhor preparação para a vida 
em sociedade (Alper et al, 1995, cit. in 
Alves, 2006; Vieira, 2010). Os mesmos 
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não raras vezes, a cargo do professor 
(Vieira e Vieira, 2006), no entanto, 
muitos docentes sentem que não têm a 
formação necessária para desempenhar 
tal papel, defendendo que o ideal seria 
a existência de “um mediador com 
formação específica na área social, 
elegendo o Técnico Superior de 
Trabalho Social (TSTS) como profis-
sional mediador que pode desempenhar 
esse papel” (Vieira, 2011:190). Uma vez 
que o professor também leva para a sala 
de aula a sua cultura, valores e crenças, 
o papel do mediador é o de funcionar 
como um tradutor de culturas, criando 
assim o 3º instruído, ou seja, um ponto 
em que tanto o professor como o aluno 
se sintam bem, sendo que, para tal, é 
necessário que ambos sejam flexíveis. 
Neste sentido, segundo Freire (2006), 
o papel do mediador é o de accionar 
redes de interacção e comunicação, 
proporcionar as pontes, que promovam 
a proximidade entre aqueles que não 
conseguem ou têm dificuldade em 
comunicar. Tal implica, por parte 
do mediador sociopedagógico, uma 
polivalência de funções. É importante 
que todo este processo se dê num 
ambiente aberto, no qual sejam criadas 
equipas multi ou pluridisciplinares, 
compostas por técnicos de diversas 
áreas, com vista à promoção de um 
clima de interacção e partilha para que 
a sua intervenção seja benéfica e eficaz, 
deixando o isolamento profissional de 
lado.

É essencial apercebermo-nos que não 
basta deixar escrito no papel uma série 
de normas, medidas e protocolos a 
seguir, sem ter presente como as coisas 
se processam na prática. Como descrito 
em Lopes (2007), “há numerosos alunos 
que estão lá (sala de aula) em nome 
de um princípio mas não em nome da 
aprendizagem” (Lopes, 2007:43). Silva 
(2009), acrescenta a esta ideia que:

Trabalhar com todos os alunos, no 
mesmo espaço, ainda que em coope-
ração com a educação especial e 
outros técnicos, não é uma tarefa 
linear, que possa ser implementada 
sem uma retaguarda de suporte que 
ajude à reflexão sobre o processo. 
Na ausência de apoio às dificul-
dades que vão sentindo, as escolas 
vão respondendo como sabem e 
como podem a populações cada vez 
mais diversificadas, como resultado 
da emigração que tem havido nos 
últimos anos. Encontrar, no mesmo 
espaço, crianças portuguesas, 
brasileiras, orientais, africanas, da 

cabe à escola adaptar-se, nomeada-
mente porque esta atitude constitui 
um desafio que cria novas situações 
de aprendizagem (Silva, 2009:148).

A sala de aula é heterogénea, as 
crianças são todas diferentes porque 
todas têm a sua forma própria de ser 
e estar provenientes da família de 
origem, no entanto têm de se adaptar 
à cultura da escola, o que para uns é 
fácil, mas para outros é mais difícil. 
Dentro da sua unicidade têm que 
aprender a viver com a diferença, “o 
essencial é invisível aos olhos, só se vê 
com o coração” (Saint Exupéry, 1943). 
Como descrito em César (2003), 

escola inclusiva é uma escola onde 
se celebra a diversidade, encarando-
a como uma riqueza e não como algo 
a evitar, em que as complementari-
dades das características de cada um 
o permitem avançar, em vez de serem 
vistas como ameaçadoras, como um 
perigo que põe em risco a nossa 
própria integridade, apenas porque 
ela é culturalmente diversa da do 
outro, que temos como parceiro social 
(César, 2003: 119).

Antes de pedirmos uma mudança 
relativa às práticas educativas, devemos 
pedi-la em relação à sociedade. Temos 
que aprender a aceitar a diferença, 
pondo de lado as ideias pré-concebidas 
e a “formatação” que nos foi imposta. 
O indivíduo devia, desde cedo, ser 
habituado a viver e a conviver com a 
diferença, para que esta não mais seja 
vista como diferença, mas sim como 
normalidade.

Para que a Educação e a Escola 
assumam o papel que lhes cabe 
espera-se que elas próprias não se 
transformem em factores de exclusão 
social, devendo, nesse sentido, adoptar 
uma política educativa diversificada, 
reconduzindo para o sistema educativo 
todos os que dele andam desviados 
(UNESCO, 1996).

A escola necessita também de trans-
formações para que possa acolher 
eficazmente esta diferença. Segundo 
Stainback & Stainback (1999), a diver-
sidade de pessoas é sempre sinónimo 
de enriquecimento, isto é, oferece a 
todos os membros da classe melhores 
oportunidades de aprendizagem. Assim, 
surge o papel do mediador socio-
pedagógico, o qual visa gerir as difer-
enças pessoais, sociais e culturais que 
surgem na sala de aula. Este papel fica, 

educativo. Os princípios da inclusão 
prendem-se com a vontade de propor-
cionar a todos os alunos uma educação 
igual e de qualidade, com vista a que no 
seu crescimento e desenvolvimento os 
alunos sejam vistos no seu todo, tendo 
acesso a uma educação que respeite as 
suas necessidades especiais e carac-
terísticas específicas, facilitando -lhes 
a transição para a vida activa para 
que venham a participar na sociedade 
a que, por direito, pertencem, com 
a maior autonomia e independência 
(Alves, 2006).

1.1- Papel da Escola face à Inclusão

A Escola é um factor de desenvolvi-
mento muito forte. Aquilo que o 
professor diz é muito importante e 
induz o comportamento dos alunos. 
É necessário ter presente que a escola 
vive num contexto social caracteri-
zado pela permanente mudança, daí 
que necessite também ela de estar em 
constante mutação e evolução para 
conseguir acompanhar e corresponder 
ao desenvolvimento da sociedade e dos 
contextos que a envolvem.

De acordo com o Manual de Apoio à 
Prática da Educação Especial (2008), 
hoje em dia exige-se que a escola: 

(i) seja para todos na prática e não 
apenas na lei; (ii) seja durante mais 
tempo, quer dizer, requer-se o prolon-
gamento da permanência de todos 
(isto é, de cada um); (iii) seja para 
aprender mais coisas, não apenas 
no plano dos saberes disciplinares 
e não- disciplinares, mas também no 
plano das atitudes, das competên-
cias, dos valores, dos requisitos 
relacionais e críticos necessários à 
participação social e laboral; (iv) 
faça tudo isso sem qualquer tipo de 
discriminação, isto é, sem deixar para 
trás ou de fora – os que apresentam 
maiores dificuldades na aprendi-
zagem. (Manual de Apoio à Prática 
da Educação Especial, 2008:5).

Reforçando esta ideia Silva (2009) 
refere que: 

a educação inclusiva parte do pressu-
posto de que todos os alunos estão 
na escola para aprender e, por isso, 
participam e interagem uns com os 
outros, independentemente das dificul-
dades mais ou menos complexas que 
alguns possam evidenciar e às quais 



243

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

dado a todas as crianças e adolescentes 
serem seres especiais, porque dife-
rentes, únicos, originais e peculiares, 
é fundamental que a Escola se trans-
forme em “Escola Especial”, encarando 
a problemática da integração de forma 
pragmática visando a normalização e 
aceitação de pessoas diferentes pela 
sociedade. Nesta medida, a integração 
no Ensino Regular de crianças e 
adolescentes com NEE assume um 
elevado valor educativo, social e ético, 
pois não atinge apenas o indivíduo 
integrado, mas também todos aqueles 
que com ele se relacionam contribuindo 
assim para a alteração de comporta-
mentos e mentalidades estereotipados 
quanto à deficiência ou, simplesmente, 
à diferença.

Desde a Declaração de Salamanca, 
passou-se a considerar a inclusão 
de “todas as crianças deficientes e 
superdotadas, crianças de rua e que 
trabalham, crianças de origem remota 
ou de população nómada, crianças 
pertencentes a minorias linguísticas 
étnicas ou culturais e crianças de outros 
grupos marginalizados” em turmas do 
Ensino Regular como a forma mais 
clara e avançada de democratização das 
oportunidades educativas (Conferência 

& Sprinthall, 1993; Vayer e Rocin, 
1992; Glat, 1995; Correia, 1997; Bruce 
e Bergen, 1997; Ainscow, 1998, cit. 
in Silva, 2009), assim, a resistência 
que revelam face à inclusão pode estar 
relacionada com a falta de preparação 
que dizem sentir (Correia, 1997; 
Bruce e Bergen, 1997, Ainscow, 1998; 
Godofredo, 1992, cit. in Glat, 1995, cit. 
in Silva, 2009).

Segundo Tavares, Brandão, Sousa, 
Portugal e Pereira “a escola portuguesa 
(tal como está organizada e concebida) 
não se tem mostrado potenciadora 
da autonomia e da integração dos 
educandos” (1996:127).

De acordo com os autores citados, é 
dever da Escola responder com os meios 
necessários e adequados às crianças 
que apresentam NEE proporcio-
nando as condições necessárias para 
a sua integração, procurando sempre 
optimizar o seu potencial de aprendi-
zagem, o perfil individual e capacidade 
comportamental, tendo em conta que 
o potencial destas crianças só se poderá 
desenvolver se elas forem adequada-
mente estimuladas.

Os mesmos autores referem ainda que 

Europa de leste, algumas das quais 
não falam português, é uma situação 
comum. Responder a estes e àqueles 
que de entre estes têm necessidades 
educativas especiais, numa perspec-
tiva de educação inclusiva, sendo 
um desafio que indiscutivelmente 
contribui para a melhoria do ensino, 
é uma competência indiscutivel-
mente difícil. (Silva, 2007, cit. in 
Silva,2009:148).

É neste sentido que a formação dos 
professores surge como um elemento 
essencial para que o processo de ensino/
aprendizagem de todos os alunos surta 
efeitos positivos (Lopes, 2007). Florian 
(1998), refere que “um professor sem 
formação apropriada, por muito aberto 
e bem intencionado que seja, não 
conseguirá dar a educação apropriada 
a alunos com dificuldades de aprendi-
zagem ou outras necessidades educativas 
especiais se não tiver o apoio dos colegas 
mais experientes” (Florian, 1998:45).

De acordo com Silva (2009), alguns 
resultados de investigações têm 
demonstrado que os docentes revelam 
desconforto, ansiedade e insegurança 
quando se deparam com alunos “dife-
rentes” nas suas salas de aula (Sprinthall 

Gráfico 1 – Formação específica na área da Educação Especial Gráfico 2 – Formação extra-curricular na área da Educação 
Especial

Gráfico 3 – Motivos apontados pelos docentes para a formação extra em 
Educação EspecialComo se pode ver no gráfico 4, quanto aos restantes 39 
professores que referiram não possuir formação extra-curricular na área da 
Educação Especial, foram apontados vários motivos para tal, dentre os quais 
se destacam a pouca oferta de formação nesta área (19 ocorrências), as 
dificuldades de acesso (tempo, recursos) (18 ocorrências) e o desconhecimento 
da necessidade de formação (2 ocorrências).

Gráfico 4 – Motivos apontados pelos docentes para a não formação 
extra em Educação Especial
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uma forma de estereótipo. (Lopes, 
2007:129).

Segundo Correia (1999), embora se 
possam considerar inúmeros factores 
dos quais destacamos a auto-estima do 
aluno, a sua motivação e o envolvi-
mento dos pais na sua aprendizagem, 
será “a qualidade do ensino ministrado 
que fará a diferença. A paciência, o 
apoio e o encorajamento prestado 
pelo professor serão com certeza os 
impulsionadores do sucesso escolar do 
aluno, abrindo-lhe novas perspectivas 
para o futuro” (Correia, 1999:3).

Várias investigações demonstram que 
os professores do Ensino Regular não 
se sentem preparados para ensinar 
crianças com dificuldades, apontando 
para tal facto a baixa percepção de 
auto-eficácia a nível pessoal e de 
ensino, considerando ineficazes as 
adaptações institucionais e curriculares 
na sala de aula (Cook et al., 2007). Por 
outro lado, os professores de Educação 
Especial têm uma visão mais positiva 
acerca da temática da inclusão (Minke 
et al., 1996).

Apesar da prática inclusiva estar 
legislada, podendo ser imposta por lei, 
a forma como o professor lida com as 
necessidades dos seus alunos é uma 
variável muito mais influente para o 
êxito da inclusão quando comparada 

que haja uma alteração e melhoria do 
sistema de ensino uma vez que “toda 
a criança tem direito fundamental à 
educação, e deve-lhe ser dada a oportu-
nidade de atingir e manter o nível de 
aprendizagem adequado” (Conferência 
Mundial de Educação Especial, 1994:1).

Ainda nos termos da mesma 
Declaração, defende-se que, dado a 
que cada criança é diferente da outra 
apresentando inúmeras características, 
interesses e capacidades únicas, para 
que a sua educação/aprendizagem faça 
sentido a escola tem que promover 
a organização e planificação dos 
programas educativos tendo em conta, 
precisamente, as características indivi-
duais de cada criança. Também Lopes 
(2007) chama a atenção para o aspecto 
da unicidade e individualidade de cada 
indivíduo, referindo que:

O aspecto mais perturbador do multi-
culturalismo dos nossos dias (…) é o 
facto de as pessoas serem escolhidas, 
valorizadas ou descritas com base no 
seu grupo identitário e não na sua 
individualidade. Partir do princípio 
que as pessoas podem ser definidas 
com base no seu género, na sua 
origem étnica, nas suas dificuldades 
e deficiências, ou em qualquer outra 
característica grupal, e não em carac-
terísticas individuais, é claramente 

Mundial de Educação Especial, 1994:4). 
Esta declaração considera a existência 
de múltiplas diferenças originárias de 
condições pessoais, sociais, culturais 
e políticas que têm que ser tidas em 
conta, no entanto prossegue referindo 
que a escola, da forma como está estru-
turada, não consegue responder eficaz- 
mente a estas diferenças chamando 
a atenção para a necessidade de que 
elas “sejam capazes de promover uma 
educação de alta qualidade a todas 
as crianças”, reconhecendo que “as 
diferenças humanas são normais e 
que a aprendizagem se deve adaptar 
às necessidades da criança ao invés 
de se adaptar a criança a assunções 
pré-concebidas a respeito do ritmo e 
da natureza do processo de aprendi-
zagem” (Conferência Mundial 
de Educação Especial, 1994:4). A 
Declaração de Salamanca aponta para a 
escola real referindo que deve ser dada, 
pelo governo, “a mais alta prioridade 
política e financeira ao aprimoramento 
dos seus sistemas educacionais no 
sentido de se tornarem aptos a incluir 
todas as crianças, independentemente 
das suas diferenças ou dificuldades 
individuais” (Conferência Mundial 
de Educação Especial, 1994:2). Nesta 
declaração está presente o propósito e 
importância de uma escola inclusiva, 
mas está também patente que, para que 
tal se torne uma realidade, é necessário 

Gráfico 5 – Trabalho com alunos com NEE na turma do Ensino 
Regular

Gráfico 6 – Serviços/profissionais para os quais os docentes 
encaminhariam um   aluno com NEE

Gráfico 7 – Dificuldades sentidas no processo de ensino/
aprendizagem de alunos com NEE

Gráfico 8 – Preparação para lidar com a diversidade escolar
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trabalho é “Os professores do Ensino 
Regular não se encontram munidos de 
estratégias para, por si só, lidar com a 
inclusão e diversidade nas suas salas de 
aula”.

Assim, os nossos principais objectivos 
foram: averiguar se a formação inicial 
dos professores do ER está adequada 
aos requisitos exigidos no âmbito da 
inclusão, verificar se os mesmos têm 
presente o que este conceito significa 
e quais as suas implicações, assim 
como promover a auto-reflexão em 
relação à necessidade de formação e à 
ajuda/partilha de saberes com técnicos 
especializados.

Caracterização da amostra

O universo conceptual desta pesquisa 
é constituído por 50 professores do 
Ensino Regular de algumas escolas do 
Concelho do Porto. 36 são docentes do 
sexo feminino e 14 do sexo masculino. 
A média de idades é de 42,5 e a média 
de tempo de serviço é de 19,3 anos. No 
que concerne às habilitações literárias, 
21 são bacharéis e os restantes 29 são 
detentores de uma licenciatura.

Instrumentos de recolha de dados

Foi elaborado um questionário de auto-
resposta composto por duas partes, 
sendo a primeira parte composta por 
8 questões relacionadas com vários 
aspectos da inc lu são, diver s idade e mu 

Esta parte do trabalho consiste, então, 
numa pesquisa de campo que visa, 
através de inquéritos direccionados aos 
professores, aferir em que ponto está o 
processo da inclusão dos alunos com 
NEE, se se sentem capazes, por si só, de 
lidar com a diversidade ou se necessitam 
do apoio de outros técnicos e estruturas.

Para a elaboração destes inquéritos 
partimos de algumas questões às quais 
pretendemos dar resposta, ou pelo menos 
fazer um levantamento de hipóteses de 
resposta. As questões mais pertinentes 
pareceram-nos ser as seguintes:

• Será que as políticas e modalidades 
de educação praticadas são as mais 
eficazes?

• Até que ponto é que os docentes do 
Ensino Regular estão preparados 
para, por si só, lidar com a proble-
mática da inclusão e diversidade nas 
suas salas de aula?

• Estará esta falta de preparação 
relacionada com a carência de 
formação?

• Como é que os professores do 
Ensino Regular olham para a 
Inclusão?

Com base nestas questões foi 
elaborada uma hipótese que serviu de 
linha condutora a toda a investigação, 
investigação esta que pretende avaliar 
a percepção dos professores face à 
inclusão e à diversidade/multicultu-
ralidade cada vez mais existente nas 
salas de aula, sendo que a hipótese do 

com qualquer estratégia administrativa 
ou curricular, assumindo-se também que 
a organização e gestão da sala de aula, 
que estão a cargo do professor, se baseia 
em grande parte nas suas crenças e 
percepções (Corral- Verdugo, 1994).

Pelo exposto, importa ressalvar que, 
independentemente daquilo que está 
legislado, na prática a inclusão dá-se 
dependendo da atitude do professor do 
Ensino Regular face a este conceito.

METODOLOGIA, OBJECTO, 
OBJECTIVOS E HIPÓTESES DE 
ESTUDO

A Educação Especial é vista como todo 
um conjunto de processos que visam 
proporcionar, à criança e jovem com 
comprometimento ao nível das funções 
do corpo, da actividade e da partici-
pação, o acesso a uma educação que 
responda às suas necessidades educa-
tivas especiais, preferencialmente no 
quadro das estruturas regulares de 
ensino (portanto, num envolvimento 
o menos restritivo possível) de acordo 
com modelos de apoio que melhor se 
adaptam às realidades escolares.

Esta investigação pretende, após a 
apresentação de alguns dos pressupostos 
teóricos do que se entende por Educação 
Especial, Inclusão, Multiculturalidade e 
Diversidade possibilitar uma confron-
tação entre o que se afirma ser melhor 
para a Educação Especial e o que é 
realmente feito, no sentido de tornar 
a educação “universal, obrigatória e 
gratuita”.

Aspectos positivos e negativos da inclusão

Positivos

Para os professores

- vontade de colaborar e partilhar por parte de alguns
professores;

- visão mais humana e real do processo de aprendizagem e das relações humanas.

Para as crianças com
NEE

- referência a modelos de criança normalizados; aquisição de hábitos e condutas normalizadas;

- maior facilidade na socialização;

- partilha de saberes.

Para crianças do
Ensino Regular

- aceitação das crianças com NEE por parte da turma;

- desenvolvimento do espírito de entre-ajuda pelo contacto com crianças diferentes.

Negativos

Para os professores - grande resistência de professores “presos” a uma política de
ensino que reforça a diferença.

Para as crianças com
NEE

- dificuldade de atenção e concentração nas tarefas em grande
parte devido a turmas numerosas.

Quadro 1 – Aspectos positivos e negativos da Inclusão
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4ª questão – O que é que entende por 
inclusão?

Relativamente à visão da Inclusão dada 
pelos docentes, a maioria (80%) refere 
que esta se prende com a inserção de 
alunos com NEE em turmas/escolas do 
Ensino Regular, os restantes inquiridos, 
além dos alunos com NEE, referiram 
também alunos provenientes de outras 
minorias étnicas.

Pela análise das respostas obtidas 
podemos concluir que existe ainda 
alguma confusão relacionada com a 
evolução do conceito de integração para 
inclusão.

5ª questão – Suponha que tem um 
aluno/a com Necessidades Educativas 
Especiais. Para que serviços/profissio-
nais o/a encaminharia?

No que concerne às respostas dos 
docentes acerca dos serviços/profis-
sionais para os quais encaminhariam 
um aluno com NEE, de acordo com o 
quadro 2, podemos ver que se regis-
taram seis categorias subdivididas em 
dois grupos: apoio intra-escola e apoio 
extra-escola.

Relativamente ao apoio intra-escola os 
docentes foram unânimes focando 
todos a

Educação Especial como possível alter-
nativa para intervenção nas NEE.

Relativamente aos serviços/profissio-
nais mencionados no âmbito extra- 
-escolar, como podemos ver no gráfico 
6, as sugestões de encaminhamento 
passam, preferencialmente, pelo apoio 
de um psicólogo (43 ocorrências), 
pelo especialista com formação na 
área (39 ocorrências), o psicopedagogo 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

1ª questão – Durante a sua formação 
académica, teve alguma formação 
específica na área da Educação 
Especial?

De acordo com os dados obtidos, tal 
como podemos ver no gráfico 1, dos 
50 professores inquiridos, 8 (16%) 
afirmaram ter tido formação específica 
na área da Educação Especial durante 
a sua formação académica. Em 
contraste, os restantes 42 professores 
(84%) responderam negativamente.

2ª questão - Teve formação extra-
curricular na área da Educação 
Especial?

Apenas 11 dos inquiridos afirmaram ter 
recebido formação acrescida na área da 
Educação Especial (gráfico 2).

Os motivos referidos para tal foram 
o interesse pessoal (3 ocorrências), 
a existência de casos na família (2 
ocorrências), os casos na escola (4 
ocorrências) e a progressão na carreira 
(2 ocorrências) (gráfico 3).

3ª questão – Ao longo da sua carreira 
como professor/a, já lidou com algum 
aluno/a com Necessidades Educativas 
Especiais inserido numa turma de 
Ensino Regular?

Quarenta dos professores inquiridos 
responderam afirmativamente a esta 
questão, enquanto que, apenas dez 
responderam negativamente.

Quando inquiridos acerca dos aspectos 
positivos/negativos da inclusão, os 
docentes pronunciaram-se da seguinte 
forma:

lt icu lt ur alidade . Cinco destas questões 
são fechadas, sendo dado em todas elas 
opções de resposta. As questões 2 e 3 
possuem duas alíneas, das quais uma 
é fechada (2.1/3.1) e a outra é aberta 
(2.2/3.2), as restantes três questões são 
abertas. Os inquéritos são anónimos, 
uma vez que o que se pretendia era que 
fossem preenchidos tendo em conta as 
vivências e experiências dos docentes 
ao logo da sua carreira.

A segunda parte do questionário diz 
respeito aos dados sócio-demográficos 
dos participantes.

Procedimento

Os inquéritos supracitados foram 
entregues nas escolas, tendo sido 
preenchidos individualmente nas 
respectivas salas dos professores. Estes 
espaços eram isolados, sem ruídos 
que perturbassem o preenchimento dos 
inquéritos e com condições de ilumi-
nação adequadas.

Antes de se preencherem os inquéritos 
foi fornecida alguma informação acerca 
do trabalho a realizar e estivemos 
sempre presentes para esclarecer 
qualquer dúvida que surgisse. Foi 
pedido aos docentes que respondessem 
a todas as questões o mais honestamente 
possível. O tempo médio de preenchi-
mento foi de cerca de 10 minutos. Os 
dados obtidos nos questionários foram 
tratados tanto de modo estatístico, 
através do programa Excel, como do 
modo qualitativo recorrendo à metodo-
logia de análise de conteúdo, de acordo 
com a natureza da pergunta.

Apoio intra-escola Apoio extra-escola

Educação Especial

Psicólogo

Especialista com formação na área

Psicopedagogo

Pedopsicólogo

Serviço de Apoio Neurológico

Quadro 2: Apoio intra e extra-escola
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a possibilidade de desenvolver o seu 
espírito de entre-ajuda e aceitação 
da diferença dos outros. Os aspectos 
negativos da inclusão parecem ser facil-
mente resolvidos, principalmente para 
as crianças com NEE, visto que são, 
em parte, condicionantes externas a 
elas. O factor “turmas com um número 
excessivo” é passível de ser alterado 
para o seu contrário, caso as políticas 
governamentais optem pelo zelar 
dos interesses dos alunos, em detri-
mento de uma política economicista.
Uma das perguntas mais importantes 
neste inquérito foi a que questio-
nava os docentes acerca das medidas 
a implementar para viabilizar uma 
resposta eficaz à diversidade escolar 
(vide quadro 3). Pode-se notar, pelas 
respostas dadas, que há necessidade 
de mudança em diversos campos da 
situação escolar, desde as mudanças 
ao nível dos professores, bem como 
do equipamento e edifícios escolares, 
além de programas de sensibilização de 
professores e alunos para a diferença.

Para os docentes inquiridos é extrema-
mente importante o excessivo número 
de alunos na turma e a falta de apoio 
técnico e pedagógico, bem como 
recursos didácticos, na medida em que 
dificultam o trabalho executado com 
alunos com Necessidades Educativas 
Especiais.

Por alguns docentes considerarem que a 
situação escolar actual é rígida nas suas 
estruturas e que as escolas não estão 
humanamente equipadas, as medidas 
surgem dirigidas, principalmente, para 
esses níveis. Visando sempre a inclusão 
de crianças com NEE, destaca-se a 
necessidade de uma maior e melhor 
formação dos professores e da existência 
de uma equipa multidisciplinar que 
trabalhe nas escolas. Por sua vez, as 
escolas, devem estar bem equipadas ao 
nível dos recursos humanos e materiais.

necessária para trabalhar com alunos 
da Educação Especial, referindo que 
os motivos que os levaram a fazer 
formação nesta área foram, maiori-
tariamente, o interesse pessoal e a 
existência de casos na família com esta 
problemática. Os mesmos docentes 
referem a necessidade de apoio de outros 
profissionais/técnicos, que consideram 
exteriores à escola, para completar esta 
tarefa, surgindo aqui um dos grandes 
problemas da inclusão uma vez que, 
apesar de estar legislada a existência, 
nas escolas, de equipas multi ou pluri-
disciplinares, este facto não se verifica, 
e os próprios docentes consideram 
que alguns dos apoios que deveriam 
fazer parte da escola estão no âmbito dos 
apoios extra-escola (vide quadro 2).

Quando questionados acerca do 
conceito de inclusão, verificou-se que, 
muitos docentes ainda não assimi-
laram as implicações deste conceito 
nem mesmo a mudança/evolução do 
mesmo, continuando ainda a misturar/
confundir a noção de inclusão com a de 
integração.

No balanço entre os aspectos positivos 
e negativos da inclusão de alunos 
com NEE apontados pelos docentes, 
torna-se evidente que há muito mais 
vantagens do que desvantagens para 
todos os intervenientes na integração 
(vide quadro 1). Se para os profes-
sores as vantagens se situam princi-
palmente ao nível do seu crescimento 
pessoal, na medida em que se apontam 
aspectos como o progresso do professor 
face a uma visão mais humana e real 
do processo de aprendizagem e das 
relações humanas, bem como a vontade 
de colaborar nestes processos, para 
os alunos é evidente a importância 
da integração para o seu desenvolvi-
mento pessoal e social. Principalmente, 
a referência a modelos de crianças 
normalizadas, parece muito importante 
para a socialização plena e eficaz. Não 
se deve, contudo, esquecer a criança 
do Ensino Regular, que, convivendo 
com outras crianças diferentes, tem 

(8 ocorrências), o pedopsicólogo (4 
ocorrências), e com apenas 3 ocorrên-
cias o serviço de apoio neurológico.

6ª questão – Quais são as maiores 
dificuldades que sente no processo 
de ensino/aprendizagem de um aluno 
com NEE?

Relativamente a esta questão, dos 
docentes inquiridos, 36 referiram 
o excesso de alunos na turma, 25 
referiram os entraves à comunicação 
quando o aluno não possui linguagem 
verbal, 23 referiram a falta de apoio 
de outros profissionais/técnicos, 18 
referiram a falta de recursos didác-
ticos, 15 referiram a falta de formação 
e 9 referiram a necessidade de mais 
formação.7ª questão – O que é que 
considera ser necessário implementar 
para viabilizar uma resposta eficaz à 
diversidade escolar?

8ª questão – Sente-se preparado/a 
para lidar com a diversidade escolar?

83% dos docentes inquiridos respondeu 
negativamente, enquanto que apenas 
17% responderam afirmativamente.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Da análise dos gráficos e quadros 
anteriormente expostos, salientam-se 
algumas ideias importantes, mencio-
nadas pelos docentes inquiridos, que 
traduzem as suas certezas, dificuldades, 
obstáculos e esperanças. Estas infor-
mações dão-nos conta da difícil situação 
escolar actual que contrasta, por vezes, 
drasticamente, com aquilo que é idea l 
para cumprir com os objectivos básicos 
de uma “Escola para Todos”.

Para os docentes inquiridos, a formação 
específica em Educação Especial é, 
sem dúvida, uma condição importante 
para o sucesso educativo dos alunos 
(vide gráfico 1). A maior parte destes 
docentes afirma não possuir a formação 

O que é necessário implementar para viabilizar uma resposta eficaz à diversidade escolar

- ligação da escola a instâncias de investigação científica, que não deixará a escola entregue a si própria;
- sensibilização dos professores do Ensino Regular para a integração;
- formação específica na área da Educação Especial;
- trabalho em equipa; resolução corporativa dos problemas;
- equipamentos e material pedagógico-didáctico mais atractivos e funcionais;
- flexibilidade curricular;
- eliminação de barreiras arquitectónicas;
- educação para a aceitação das diferenças; promoção de atitudes tolerantes.

Quadro 3: Resposta eficaz à diversidade escolar
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apreensão de conhecimentos matemáticos: A in-
vestigação contextualizada. Educação Matemática 
em Portugal, Espanha e Itália. Actas da Escola de 
Verão, 1999. Santarém: SPCE/SEM.

CÉSAR, M., (2003). A escola inclusiva enquanto 
espaço-tempo de diálogo de todos para todos. In 
D. Rodrigues (org.), Perspectivas sobre a Inclusão. 
Da Educação à Sociedade. Porto: Porto Editora.

CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL (1994). Espanha: 
Salamanca.

CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE NECESSI-
DADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (2000). 
(Plataforma de Acção, Dakar, 2000).COOK, B. 
G.; CAMERON, D. L. & TANKERSLEY, M. 
(2007). Inclusive Teachers’ attitudinal ratings of 
their students with disabilities. The Journal of 
Special Education, 40: 230-238.

CORRAL-VERDUGO, V. (1994). Mapas cogno-
scitivos o competencias ambientales. Acta Com-
portamentalia, 2: 25-55.

CORREIA, L.M. (1991). Dificuldades de 
Aprendizagem: Contributos para a clarificação e 
unificação de conceitos. Braga: Assoc. Psicólogos 
Portugueses. CORREIA, L.M., (1997), (2003). 
Alunos com Necessidades Educativas Especiais 
nas Classes Regulares. Porto: Porto Editora.

CORREIA, L.M. & CABRAL, M.C. (1997). Uma 
Nova política em Educação. In L. M. Correia, 
(Ed.), Alunos com Necessidades Educativas 
Especiais nas Classes Regulares. Porto: Porto 
Editora.

CORREIA, L.M; MARTINS, A. (1999). Di-
ficuldades de Aprendizagem: o que são e como 
entendê-las? Porto: Porto Editora.

CORREIA, L.M., (2004). Educação Especial e 
Inclusão. Porto: Porto Editora. CORREIA, L.M., 
(2004). Problematização das DA nas NEE. Braga: 
Análise Psicológica, 2 (XXII): 369-376.

CORREIA, L.M., (2010). Educação Especial e 
Inclusão. Porto: Porto Editora. COUNCIL FOR 
EXCEPTIONAL CHILDREN, (2000). Bright 
futures for exceptional learners. Teaching Excep-
tional Children. v 36, nº 6, July/Aug. 2000. 5669.

CRUZ, V. (1999). Dificuldades de Aprendi-
zagem. Fundamentos. Porto: Porto Editora.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. (1994). 
Princípios, Politicas e Praticas na área das 
necessidades educativas especiais. Espanha: 
Salamanca.

EDUCAÇÃO ESPECIAL: MANUAL DE 
APOIO À PRÁTICA. Direcção-Geral de 
Inovação e de Desenvolvimento Curricular.

um processo contínuo, o qual, deverá 
ir além da presença dos professores 
nos cursos. Para a autora, os docentes 
deverão ser ajudados a reflectir acerca 
da sua prática, compreendendo o seu 
método de ensino sempre na perspec-
tiva de o melhorar. Para tal, é essencial 
que busquem as respostas não só 
relativas ao porquê, mas também as 
relacionadas com o como. Torna-se, 
então, imperioso munir a comunidade 
educativa de “saberes que os habilitem 
a compreender as necessidades educa-
tivas comuns e específicas, a encontrar 
criativamente as formas diferenciadas 
de promover aprendizagens, a identi-
ficar e intervir sobre os factores 
facilitadores e inibidores de sucesso 
educativo, no plano da motivação 
individual, da relação interpessoal, 
dos contextos e estruturas educativas, 
da organização da escola”. (Serra, 
2008:139).

Assim, “os professores que trabalham 
para desenvolver um currículo que 
corresponda às necessidades de todos 
os alunos estão a desenvolver um 
veículo para a inclusão: aqueles que 
tentam ajustar os alunos às estruturas 
existentes constituirão, mais provavel-
mente, uma alavanca para a exclusão” 
(Rose, 1998:63).

Apenas através da formação contínua, 
da auto-reflexão, do respeito pela 
diferença e da partilha de saberes, 
será possível passar das normas e 
fundamentos escritos no papel para a 
promoção do direito à igualdade que 
vigora numa escola dita “para todos”.
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Mais recentemente Serra (2008), refere 
ser urgente proporcionar aos professores 
formação específica acrescida acerca 
destas problemáticas permitindo-
lhes avaliar e intervir com eficácia nas 
áreas fortes, fracas e emergentes de 
cada aluno em particular, atendendo 
às variáveis dos contextos educativos 
em que estão inseridos. Deste modo, os 
professores poderão avaliar e diagnos-
ticar as dificuldades instrumentais dos 
alunos, permitindo uma planificação 
psicopedagógica específica, centrada 
no aluno e no seu meio. A partir daqui, 
caberá aos professores criar estratégias, 
materiais e actividades para os seus 
alunos com vista a um melhor desen-
volvimento das capacidades básicas 
comprometidas, permitindo um melhor 
progresso nas aprendizagens em geral. É 
imperioso equacionar respostas eficazes 
de modo a melhorar a situação actual. 
A formação dos professores implica 
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[Palavras-chave] Posicionamento, 
Sucesso escolar, Metodologias de análise

Usando como quadro conceptual de 
referência a teoria de Bernstein (1990, 
2000), têm sido realizados vários estudos 
(e.g. Neves, 1992; Miranda, & Morais, 
1996; Pires, 2001; Afonso, 2002) em 
que o posicionamento é tomado como 
uma característica sociológica dos 
contextos da família e da escola que 
pode ser responsável pelo (in)sucesso 
escolar. De acordo com a referida teoria, 
o posicionamento é uma característica 
que, reflectindo as relações de poder e de 
controlo presentes em qualquer estrutura 
hierárquica, se manifesta ao nível do 
sujeito através da forma como ele se vê 
valorizado na sociedade/família/escola. 
Em termos de investigação, a natureza 
da estrutura hierárquica (relações de 
poder) e a forma tomada pelas relações 
sociais (relações de controlo) nos 
contextos de socialização primária 
(família) e secundária (escola) têm sido 
usados como indicadores que permitem 
a caracterização do posicionamento da 
criança/aluno.Os estudos realizados 
têm-se focado em vários contextos de 
socialização e suas inter-relações e 
sugerem que, em geral, o posiciona-
mento é influenciado pelo grupo 
social de pertença dos alunos, sendo o 
posicionamento mais baixo adquirido 
por alunos de classes sociais mais 
baixas e, dentro destas, pelos alunos que 
estudam em escolas de contextos sociais 
desfavorecidos. Sugerem também que 
um elevado posicionamento influencia 

favoravelmente o sucesso dos alunos. 
Contudo, os estudos salientam a 
importância do posicionamento 
adquirido no contexto de socialização 
secundária para alterar aquele padrão, 
sugerindo que o efeito da escola/prática 
pedagógica pode sobrepôr-se ao efeito 
da classe social. De um ponto de vista 
metodológico, a análise do posiciona-
mento, conduzida nesses estudos, 
parte de modelos e instrumentos cuja 
concepção se tem baseado numa 
relação dialéctica entre o teórico e o 
empírico, no quadro de uma abordagem 
metodológica mista que combina 
aspectos dos paradigmas quantita-
tivo e qualitativo. A presente comuni-
cação tem como principal objectivo 
descrever modelos e metodologias de 
análise usados nos estudos e discutir 
as suas potencialidades. Explora-se o 
significado atribuído ao posicionamento 
em função de alguns dos contextos 
estudados, faz-se a descrição dos indica-
dores que orientaram a sua análise 
empírica e apresentam-se exemplos de 
instrumentos (questionários, entrevistas) 
e respectivas questões orientadoras, e de 
respostas ilustrativas da forma como se 
procedeu à categorização do posiciona-
mento. A comunicação torna evidente as 
potencialidades dos modelos e metodo-
logias de análise em outros contextos de 
investigação educacional que estudem 
relações entre posicionamento e (in)
sucesso escolar. 

POSICIONAMENTO DOS 
ALUNOS E (IN)SUCESSO 

ESCOLAR: MODELOS 
E METODOLOGIAS DE 

ANÁLISE
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[Resumo] Olhar a leitura-literatura para 
a infância é um exercício investigativo de 
reflexão crítica – on-going – que assenta 
na perspectiva de que o processo de in-
vestigação é, simultaneamente, produto 
e produtor de conhecimento, ou seja, as 
suas diferentes etapas – em diálogo – são 
meios e fins analíticos.

Nessa medida, em que o caminho se faz 
caminhando, algumas das questões e 
objectivos da investigação estão ainda 
por delinear e, quiçá, por descobrir. 
Os objectivos que aqui se apresentam 
são aqueles que moveram o começar a 
investigar. São eles, (i) partir de um dis-
positivo conceptual experimental – leitu-
ra-literatura – binómio que contém em 
si o objecto-livro e o momento de leitura 
(partilhada) – e assim propor a sua (re)
descoberta nos contextos educativos 
da contemporaneidade. Ou, dito de 
outro modo, (ii) considerar múltiplas 
formas e lugares, pondo a tónica nas 
diferentes experiências de aprendiza-
gem das crianças (no vertente caso, até 
aos 3 anos) que decorrem das práticas 
(ou acções) e relações tecidas entre a 
narrativa (propósito para a compreen-
são do mundo), quem lê e quem escuta. 
À luz de uma perspectiva compreensiva, 
(iii) descobrir e interpretar trajectórias 
individuais das experiências de leitura 
das crianças constitui pois o objectivo 
principal, relevando aqui o seu papel 
nesse processo.

A presente comunicação consiste pois 

I. Assumindo uma perspectiva 
holística de educação

Esta é, clara e assumidamente, uma 
investigação que se centra numa 
perspectiva antropocêntrica de educação 
(Ambrósio, 2001), na qual o processo 
educativo se confunde com a “própria 
construção de pessoa”.

Em primeiro lugar, e no que aos 
sujeitos diz respeito, quer em termos 
teóricos quer em termos metodológicos, 
o estudo parte das perspectivas que 
enformam os novos estudos sociais 
da infância (Sirota, 2001; Christensen, 
2005; Almeida, 2009). Nele, a criança 
em crescimento e desenvolvimento, 
logo, em aprendizagem, é o centro do 
seu próprio processo educativo.

Segundo, a pesquisa coloca desafios 
epistemológicos na medida em que 
ilumina com igual relevância a diver-
sidade de contextos onde ocorrem os 
processos educativos e, consequente-
mente, quer as práticas que deles 
decorrem quer os objectivos inerentes 
a cada um daqueles. Uma visão de 
tal abrangência acaba por ter efeitos 
no modo como se olha e como se 
faz educação, isto é, na investigação 
e na prática educativa (Berger, 1992; 
Azevedo e Gaio Alves, 2010). A inves-
tigação corrente é, crê-se, disso herdeira.

TÍTULO: OLHAR A 
LEITURA-LITERATURA 

PARA A INFÂNCIA: 
PERSPECTIVAS, 

CONTEXTOS E PRÁTICAS

[64]

No momento presente do processo 
investigativo questiona-se precisamente 
se considerar os até agora designados 
momentos de leitura-literatura para a 
infância como objectos educativos de 
pesquisa os reduz ou, por outro lado, 
os amplia. O binómio leitura- literatura 
encerra esta ideia de cruzar o processo 
ou a acção (momento contextualizado, 
situado) com o objecto ou instrumento 
(livro concreto). Tentando-se, por essa 
via, repensar contextos, perspectivas 
e práticas de utilização das histórias 
pelos diferentes cenários e actores 
educativos. E por isso, para descobrir 
a magia que as suas páginas encerram 
e atribuindo-se aos livros uma acepção 
mais lata do que o objecto em si, 
torna-se necessário considerá-los como 
elementos para serem desfrutados 
com os olhos, com as mãos, com os 
ouvidos e com todos os sentidos; livros 
para serem lidos e também contados…1 
Redescobrindo, portanto, a leitura nos 
contextos de modernidade, aos olhos 
de quem lê, de quem escuta e conside-
rando aos lugares onde esses momentos 
acontecem.

No fundo, semelhante proposta constitui 
um particular modo – aquele que os 
investigadores adoptaram – de abordar 
este fenómeno (educativo). E que 
consubstancia o que se quer trazer de 
novo à ciência (ou às ciências), mas 

1 - http://www.kalandraka.pt/index22.htm, acedido a 7 de Maio de 2010.
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também, e sobretudo, à educação e seus 
diferentes agentes. É, diz-nos Berger 
(1992), passar da epistemologia da 
explicação para uma epistemologia da 
implicação.

II. O caminho faz-se caminhando: 
descrevendo o processo investigativo

O processo de investigação, sempre 
questionador, tem vindo a contribuir 
para desocultar e desvendar o objecto 
de estudo. Nesta acepção, a sua clari-
ficação constitui parte do percurso, indo 
conduzir à sua mais clara definição.

O objecto é assim designado, momentos 
de leitura-literatura, também pela sua 
ainda não total delimitação. Ao longo da 
pesquisa empírica, as questões que têm 
contribuído para o elucidar traduzem-se 
nos seguintes termos: o que é necessário 
que um momento tenha para ser 
denominado dessa maneira? Quais as 
suas características? A opção tomada 
foi, pois, a de organizar o processo de 
investigação a partir do diálogo com 
o campo empírico, fazendo brotar daí 
novas categorias conceptuais.

E é isso que faz dele um processo 
existencial, deriva do princípio episte-
mológico segundo o qual o conheci-
mento sobre o objecto de investigação 
é construído concomitantemente com 
o conhecimento do próprio sujeito, à 
medida que o investigador vai inter-
pretando a realidade em análise 
(Azevedo e Gaio Alves, 2010: 15).

A pesquisa empírica tem vindo a revelar 
uma teia relacionada de experiências 
com características bastante diversas 
mas complementares, como se de um 
continuum se tratasse. Na prática, a 
análise vem sendo operacionalizada a 
partir de um modelo de observação que 
propõe mapear as diferentes experiên-
cias de leitura que, ao longo dos meses 
em que a pesquisa de terreno acontece, 
ocorrem na vida de um dado conjunto 
de crianças. O universo de estudo é 
composto por dois grupos de crianças 
a frequentar o projecto Mimos e Livros 
à mão de Semear2.

Este projecto trata-se de uma medida de 
política pública, de génese municipal, 
que está a ser implementada pela 

Divisão de Gestão de Bibliotecas 
Municipais da Câmara Municipal de 
Lisboa. Tem como objectivos promover 
a leitura desde o primeiro ano de vida e 
criar um vínculo afectivo entre a criança 
e um adulto muito especial. Nesta 
primeira fase, o conjunto de 6 acções 
iniciais (com 10 sessões cada) decorre 
na Biblioteca Municipal da Penha 
de França e na Biblioteca Municipal 
Orlando Ribeiro, em Telheiras. É uma 
iniciativa de promoção de leitura para 
crianças dos 9 meses aos 3 anos e seus 
cuidadores, inserido no programa de 
promoção da leitura de 2010-2011 intitu-
lado Meadas de Livros (que tem outras 
actividades, tais como, o Clube à Roda 
dos Livros - encontros para pais – ou o 
programa Ler em família, que oferece 
sacos temáticos para explorar em casa - 
histórias organizadas por temas, diários 
de bordo e sugestões de actividades)3. 
Foi escolhido por responder designada-
mente a duas premissas (clarificadoras 
do conceito empírico):

1. É uma iniciativa de génese 
política pública que ocorre em 
contexto educativo não formal 
(biblioteca), juntando crianças 
e famílias no mesmo espaço e 
tendo em vista, por um lado, a 
responsabilização institucional na 
construção de pequenos leitores 
(intervenção precoce) e, por outro, 
o envolvimento das famílias nesse 
processo conjunto (capacitação 
parental), lançando sementes para a 
construção de uma ou mais comuni-
dades de leitores.

2. Os participantes são cuidadores 
que, à partida, têm a preocupação 
da promoção da leitura na educação 
dos seus filhos e que, por isso, 
são, potencialmente, promotores 
de experiências diversificadas de 
leitura que vivenciam em conjunto.

Paralelamente, tendo em conta aquela 
que é a oferta para esta temporada dos 
diferentes serviços educativos de insti-
tuições culturais da cidade de Lisboa, 
foram seleccionadas outras iniciativas 
que vêm funcionando como observáveis 
empíricos. O terreno viu-se assim 
alargado incluindo as oficinas de contos 
agendadas pelo Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian4 e 
os espectáculos de contos do Teatro 
Municipal Maria Matos (Contapetes)5. 

na apresentação de alguns dados já 
recolhidos através da pesquisa de terreno 
que, pela inovação epistemológica e 
metodológica trazida para esse (novo) 
olhar sobre os momentos de leitura para 
a infância, será então alvo de partilha. 
Sobretudo oportuna para reflectir acerca 
de um percurso e questionar os caminhos 
que se têm vindo a seguir. A proposta 
é alinhar o discurso tendo em conta um 
conjunto de questões epistemológicas que 
se levantam nesta fase da investigação.

[Palavras-chave]: infância, educação, 
leitura.

2 - http://blx.cm-lisboa.pt/noticias/detalhes.php?id=548
3 - Através do financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian este projecto está a ser objecto de avaliação externa.
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que é importante, mas mais a forma 
de nos relacionarmos com a realidade. 
(Berger, 1992: 189)

Acompanhar as suas vivências, conferir-
lhes inteligibilidade, processo educativo, 
vem constituindo a cada passo uma 
redescoberta vê-las enquanto da leitura 
e da literatura para a infância: dos seus 
agentes, dos seus contextos, dos seus 
momentos.
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viva das crianças – situações concretas 
da sua vida a decorrer –, e utilizando um 
método natural de observação que não se 
quer nem interferente nem participante, 
mas suficientemente próximo para 
o captar, recoloca a questão. Segundo 
Weebb et al. a observação simples 
centra-se em situações nas quais o 
observador não controla os comporta-
mentos ou manifestações no terreno e 
desempenha um papel oculto, passivo e 
não interferente na situação de pesquisa 
(Webb et al. (1966: 22) in Lee (2003 
[2000])).

Nos momentos ou situações de leitura 
alvo de observação, a excessividade 
de estímulos (músicas, actividades, 
várias pessoas a contar, complexidade 
de relações estabelecidas, diversidade 
de reacções aos diferentes momentos 
pelos diversos actores implicados) 
impossibilita captar essa realidade 
espacio-temporalmente situada na sua 
totalidade significante.

Na linha do que defende Guy Berger 
(1992) experimenta-se, aqui, um 
modo de observar na esteira do que o 
autor designou por epistemologia da 
escuta. Deixar o terreno empírico e as 
situações que dele decorrem enformar 
a forma como viremos a descrever essa 
realidade.

Quando nos colocamos numa posição 
de escuta, envolvemo-nos na tempo-
ralidade dos fenómenos, ou seja, 
envolvemo-nos na ordem do apareci-
mento e desenvolvimento dos fenómenos 
a que nos tornámos sensíveis. Trata-se 
de uma ordem que não é produzida 
por aquele que escuta, que ele não 
domina, de uma ordem irreversível 
que o faz assistir ao desenvolvimento 
progressivo de um conjunto de aconteci-
mentos. (…) Na escuta não é tanto o som 

Conforme seria expectável, este alarga-
mento revelou que os participantes 
neste tipo de actividades se cruzam nos 
diferentes contextos sendo, cuidadores 
e crianças, actores principais do cruza-
mento de trajectórias e experiências.

A pesquisa empírica tem então como 
pano de fundo um conjunto de experiên-
cias partilhadas (Mimos e Livros à mão 
de semear) mas, a par, foram também 
intencionalmente seleccionadas algumas 
famílias cujas trajectórias de leitura são 
acompanhadas de forma autónoma. 
Estas trajectórias individuais pautam-se 
pela sua diversificação, no seio daquilo 
que são as experiências das crianças, 
das práticas e contextos respectivos.
Consubstanciando a premissa primeira-
mente enunciada, de que a educação, 
numa perspectiva holística, mais não é 
do que um intrincado de processos que 
resulta do cruzamento das unidades 
analíticas: indivíduos, contextos e 
conhecimento (Azevedo e Gaio Alves, 
2010).

III. Para uma epistemologia da 
escuta

Outra das questões que se coloca no 
âmbito do processo de investigação, 
e que decorre da entrada no terreno 
empírico, relaciona-se tanto com a 
complexidade do real como com a 
dificuldade de o observar. Se a utili-
zação de determinados tipos de técnicas 
e métodos de observação (inquéritos 
por questionário, utilização de grupos 
de controlo, etc.), não controla, efecti-
vamente, a realidade - o que faz é, ao 
invés, afunilar o olhar para se poder 
fragmentar as diferentes dimensões que 
se pretende ou não estudar -, a decisão 
de estudar aquilo que é a experiência 

4 - Quatro sessões da Oficina “uma história aos quadradinhos” cf. www e seis sessões da Oficina “uma história de Montar e desmontar”, cf. http://www.descobrir.gulbenkian.pt/index.php?headline=38&visual=2&area=4
5 - http://www.trimagisto.com/contapetes.html, acedido em 19 de Junho de 2011.
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[Palavras-chave] Formação incial de 
professores, 1º Ciclo do Ensino Básico, 

Educação científica

A investigação que integra o estudo 
apresentado nesta comunicação 
centrou-se na formação inicial de 
professores do 1º Ciclo do Ensino Básico 
(1º CEB) na área das ciências, com o 
objectivo de analisar a importância de 
características específicas do contexto 
de formação no desempenho de futuros 
professores em termos de aquisição 
(ideias) e de aplicação (práticas) de 
conhecimentos relacionados com o 
que se ensina e com a forma como se 
ensina. A investigação recorre a uma 
conceptualização fundamentalmente 
sociológica, baseada no modelo do 
discurso pedagógico de Bernstein. 
Inclui também uma perspectiva teórica 
de natureza epistemológica, recorrendo 
às ideias de Ziman sobre a construção 
da ciência e uma perspectiva teórica de 
natureza psicológica, baseando-se nas 
ideias de Vygotsky sobre a importância 
da interacção social e do nível de 
exigência conceptual na aprendizagem. 
A metodologia utilizada é de natureza 
compreensiva-interpretativa. O estudo 
envolve uma instituição de ensino 
superior, uma turma de uma disciplina 
da área do Ensino das Ciências e 
respectiva professora e ainda uma turma 
do 1º ano de uma escola do 1º CEB, 
onde decorreu o estágio. A presente 
comunicação visa apresentar a análise 
da relação entre a modalidade de prática 
pedagógica subjacente ao contexto 
de formação e a aquisição (ideias) e 
aplicação (práticas) de conhecimentos 

de duas formandas, quando essa análise 
se centra na construção da ciência, 
enquanto característica pedagógica 
relacionada com o que se ensina, e 
na relação entre formador-formando 
quanto aos critérios de avaliação, 
enquanto característica relacionada 
com a forma como se ensina. As ideias 
das formandas foram obtidas a partir 
de uma entrevista semi-estruturada, 
aplicada antes e após a formação e 
as suas práticas foram observadas e 
caracterizadas durante o estágio, com 
recurso a instrumentos previamente 
construídos. O contexto de formação 
foi caracterizado a partir da observação 
das aulas, com base em instrumentos 
semelhantes. Relativamente às 
características analisadas, os 
resultados do estudo mostraram que 
as formandas evoluíram pouco no seu 
desempenho, particularmente ao nível 
da concretização das suas ideias e das 
práticas implementadas em sala de aula. 
Tal reflecte as fragilidades que foram 
observadas no contexto de formação, 
concretamente a deficiente exploração 
da construção da ciência e a ausência de 
explicitação do texto pedagógico a ser 
apreendido. Estes resultados, que serão 
objecto de discussão na comunicação, 
fornecem elementos de reflexão sobre o 
baixo estatuto que o ensino das ciências 
tem na formação de professores do 1º 
CEB. 

FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DO 1º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO: ESTUDO 
DO DESENVOLVIMENTO 

DE COMPETÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS EM 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 
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[Resumo] Assumindo uma abordagem 
interpretativa e realizando um estudo 
de caso intrínseco, analisamos as 
potencialidades de um instrumento de 
avaliação de capacidades e competências, 
construído no projecto Interacção e 
Conhecimento. Iluminamos os seus 
contributos para as práticas profissionais. 
Esta análise revela as capacidades e 
competências que os alunos já mobilizam, 
no início do ano lectivo, e quais as 
que precisam de desenvolver. Assim, 
conseguimos adaptar as práticas, em aula, 
respeitando características, necessidades 
e interesses dos alunos. A adequação 
das práticas facilita o acesso ao sucesso 
académico a matemática, proporcionando 
espaços/tempos onde os alunos 
desenvolvem a literacia matemática, 
fundamental na actual sociedade.

1. Introdução

Vivemos numa sociedade cada vez mais 
tecnológica, exigente e em constante 
mudança, pelo que os cidadãos precisam 
de ferramentas que permitam superar os 
desafios e barreiras. Paralelamente, o 
ensino deixou de ser visto como uma 
transmissão de conhecimentos (César, 
2001), sendo encarado como um veículo 
para a apropriação de conhecimentos 
e a mobilização e/ou desenvolvimento 
de competências, contribuindo para 
o exercício de uma cidadania activa 
e crítica, que pressupõe a existência 
de uma educação e sociedade mais 
inclusivas (Abrantes, 1994; César, 2009, 
in press, em preparação). A matemática 
deve contribuir para a mobilização 
e desenvolvimento de capacidades 
e competências, quer matemáticas 
quer transversais, necessárias numa 
sociedade tecnológica (Abrantes, 
Serrazina, & Oliveira, 1999; Cobb, 
1995). No entanto, muitos alunos 
rejeitam-na e vivenciam um insucesso 
académico acumulado nesta disciplina, 
não acreditando que são capazes de 
aprender matemática e não participando 
nas actividades, propostas em aula 
(César, 2009, em preparação; Machado, 
2008), o que não se coaduna com o que 
é recomendado pelo National Council 
of Teachers of Mathematics (NCTM) 

(2007): “Todos os alunos devem ter a 
oportunidade e o apoio necessário para 
aprender matemática, com significado 
[com sentido, segundo Bakhtin 
(1929/1981)], com profundidade e 
compreensão” (p. 5). Porém, para que 
este ideal seja concretizado, existem 
vários aspectos a ter em consideração, 
como a gestão e operacionalização do 
currículo, as práticas implementadas 
em aula, a natureza das tarefas 
matemáticas propostas e as respectivas 
instruções de trabalho, ou o sistema de 
avaliação dos alunos. Contudo, para 
que sejam configuradas oportunidades 
de aprendizagem (matemática) com 
sentido (Bakhtin, 1929/1981), um 
aspecto assume especial importância: 
os professores terem acesso, desde 
a primeira semana de aulas, a um 
conhecimento mais aprofundado e 
sustentado, em termos de capacidades 
e competências, que os alunos 
conseguem mobilizar (César, 2009, 
in press, em preparação). Sem esse 
conhecimento, rigoroso e atempado, 
falarmos em adequar as práticas às 
características, necessidades e interesses 
dos alunos acaba por não passar de uma 
frase politicamente correcta, mas sem 
impactes nítidos nas formas de actuação, 
em aula.

Para Perrenoud (2001), uma competência 

INVESTIGAR EM 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 

CONTRIBUTOS DE 
UM INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO DE 

CAPACIDADES E 
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mais interventivos nos processos de 
aprendizagem (matemática), mais 
críticos, isto é, que os alunos ganhem 
poder e voz(es) (Apple, 1995; César, 
2009, in press, em preparação). 
Contudo, para se implementarem 
práticas em aula que tenham como 
base o trabalho colaborativo tem que 
se ter em conta a contrato didáctico (re)
negociado entre os diversos parceiros 
da relação didáctica e a natureza das 
tarefas propostas. Não basta sentar os 
alunos em grupos, propondo tarefas 
rotineiras e/ou desadequadas àqueles 
alunos, esperando que eles trabalhem 
colaborativamente (César, 2000, 2009, 
in press, em preparação). O professor 
deve, por um lado, ter acesso a 
instrumentos de avaliação que lhe 
permitam constituir as díades ou os 
grupos de trabalho e, por outro lado, 
deve elaborar, adaptar e/ou seleccionar 
tarefas de natureza diversificada – 
exercícios, problemas, investigações, 
trabalhos de projecto, composições 
matemáticas – que envolvam os 
alunos nas actividades matemáticas, 
suscitando-lhes interesse, motivação, 
desafio e discussão (César, 2000, 2009; 
Machado, 2008; Ponte, 2009; Ponte, 
Matos, & Abrantes, 1998; Matos, 
2008). Assim, conhecer as capacidades 
e competências dos alunos, no início 
do ano lectivo, assume-se como uma 
ferramenta importante para a constituição 
das primeiras díades, aspecto que é 
da responsabilidade do professor, e 
no estabelecimento de interacções 
sociais e dialógicas (Renshaw, 2004). 
Posteriormente, o conhecimento das 
capacidades e competências que os 
alunos já conseguem mobilizar e das 
que precisam de desenvolver permite 
trocar os pares, entre as diversas díades, 
evitando fenómenos de dependência, 
que podem ser contraproducentes, para 
a aprendizagem e o desenvolvimento 
dos alunos (César, 2009; Machado, 
2008; Machado & César, in press a, b). 
Permite, ainda, confrontar as previsões 
iniciais, quanto ao desenvolvimento 
de cada aluno, com o que se vai 
concretizando e, assim, ajustar as 
práticas, para que as potencialidades dos 
alunos sejam actualizadas e valorizadas, 
contribuindo para a sua inclusão escolar 
e social, evitando as diversas formas 
de exclusão, das quais o insucesso 
repetido e o abandono escolar precoce 
são formas extremas, com marcas para 
as trajectórias de participação ao longo 
da vida (César, em preparação).

de levantar e testar conjecturas ou 
de elaborar uma argumentação 
consistente e sustentada. Desta forma, 
a Escola, em geral, e os professores, 
em particular, enquanto agentes 
directos e com mais poder no que se 
refere aos processos de ensino e de 
aprendizagem, devem criar espaços de 
pensamento (Perret-Clermont, 2004), 
que permitem aos alunos desenvolver 
capacidades como a reflexão, a análise 
e a meta- análise. Estes são espaços – 
para César (2009), são espaços/tempos 
– securizantes, nos quais os alunos se 
sentem confortáveis, sendo capazes de 
arriscar análises novas, de expressar 
argumentações e pontos de vistas, 
de partilhar sentidos (matemáticos), 
isto é, são espaços/tempos onde os 
alunos têm oportunidade de mobilizar 
e desenvolver a comunicação 
(matemática) e a própria socialização, 
pois também têm de conseguir gerir 
o confronto com argumentações e 
pontos de vistas diferentes dos seus, 
quem fala, quem faz concessões, 
quem reafirma a sua posição, ainda 
que esta seja contraditória em relação 
às dos colegas e, por vezes, à do 
próprio professor. Assim, são espaços/
tempos muito relevantes quanto ao 
desenvolvimento cognitivo, social e 
emocional. De salientar que, nos actuais 
documentos de política educativa, estes 
aspectos têm vindo a ser realçados 
como capacidades e competências que é 
importante desenvolver, quer no ensino 
básico quer no ensino secundário 
(Abrantes et al., 1999; Carvalho e 
Silva, Fonseca, Martins, Fonseca, & 
Lopes, 2001, 2002a, 2002b; DEB, 
2001; Ponte et al., 2007). No projecto 
Interacção e Conhecimento, estes 
espaços existem em dois momentos 
diferentes: entre pares, quando os 
alunos trabalham em díade e/ou em 
pequenos grupos; e, posteriormente, 
durante a discussão geral, em grande 
grupo (turma), onde se pretende atingir 
níveis exigentes de problematização, 
resolução, sistematização e formalização 
(César, 2009; Machado, 2008; Machado 
& César, in press a, b).

O trabalho colaborativo, nomeadamente 
em díade e/ou em pequenos grupos, 
surge como um mediador, facilitando 
a apropriação dos conhecimentos 
matemáticos e a mobilização e/ou 
desenvolvimento de capacidades e 
competências (matemáticas). Desta 
forma, pretende-se que os alunos, ao 
trabalharem colaborativamente, se 
tornem mais autónomos, com uma 
elevada auto- estima académica positiva, 

está relacionada com o processo de 
mobilizar recursos (conhecimentos, 
capacidades, estratégias de resolução), 
em diversos contextos, cenários, e/
ou situações problemáticas. Abrantes 
(1994) considera que uma competência 
é o conhecimento em acção, podendo 
ser mobilizado noutra situação, cenário 
ou contexto, perante um problema. 
Roldão (2003), seguindo a mesma linha 
de pensamento de Perrenoud (2001) e 
Abrantes (1994), sobre o conceito de 
competência, afirma que 

(...) existe competência (ou 
competências) quando, perante uma 
situação, se é capaz de mobilizar 
adequadamente diversos conheci-
mentos prévios, seleccioná-los e 
integrá-los adequadamente perante 
aquela situação (ou problema, ou 
questão, ou objecto cognitivo ou 
estético, etc.). (p. 20)

Assim, os professores devem modificar 
as práticas, em aula, promovendo 
o acesso às ferramentas culturais 
da matemática (César, 2009, em 
preparação; Vygotsky, 1934/1962) e, 
nas escolas frequentadas por minorias 
vulneráveis, devem ter o cuidado de 
implementar dinâmicas regulatórias, 
que favoreçam as relações escola/
família, que dêem voz aos diversos 
agentes educativos e que distribuam 
o poder (César, in press), permitindo 
o acesso de todos a trajectórias de 
participação enquanto participantes 
legítimos (César, 2007, em preparação). 
Como refere o Programa de Matemática 
do Ensino Básico (Ponte et al., 2007) 
é importante proporcionar práticas 
que promovam o sucesso escolar em 
matemática. Acrescentaríamos, na 
linha de Cobb e Hodge (2002, 2007), 
corroborada por Matos (2008), que 
também é importante proporcionar 
ambientes de aprendizagem que 
promovam a equidade e uma educação 
(matemática) intercultural pois, desta 
forma, os alunos conseguem chegar 
“(...) mais longe na sua formação, 
incorporando as dimensões de coesão 
social, da equidade e da educação 
para a cidadania” (Matos, 2008, p. 13).

Uma vez que se pretende que os alunos 
desenvolvam uma elevada literacia 
matemática e que sejam capazes 
de exercer uma cidadania crítica e 
participativa, torna-se importante 
que desenvolvam capacidades e 
competências, tais como sentido crítico, 
persistência nas tarefas, autonomia, 
sentido de responsabilidade, capacidade 
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dos mesmos, procurando encontrar 
padrões de resposta que permitissem 
caracterizar o nível de desenvolvimento 
dos alunos e, simultaneamente, as 
capacidades e competências que já 
conseguiam mobilizar. Posteriormente, 
o tratamento e análise de dados 
referente às respostas ao IACC e 
demais instrumentos de recolha de 
dados considerados, baseou-se numa 
análise de conteúdo, de tipo narrativo 
(Clandinin & Connelly, 1998), 
sistemática e sucessiva, passando duma 
leitura flutuante ao reconhecimento de 
padrões, fazendo emergir categorias 
indutivas de análise (César, 2009; 
Hamido & César, 2009).

3. Resultados

De acordo com os princípios do projecto 
IC (César, 2009; Hamido & César, 2009) 
pretendia- se construir um instrumento 
desenvolvimentista, que pudesse ser 
respondido por alunos do 5.º ao 12.º 
anos de escolaridade e que iluminasse 
o percurso de desenvolvimento que 
se observava quando se confrontavam 
dados de muitas turmas, dos diversos 
anos de escolaridade considerados. 
Assim, este instrumento deveria avaliar 
capacidades e competências e não 
conhecimentos matemáticos referentes 
aos anos de escolaridade anteriores.

Iremos analisar uma das tarefas que 
compõem o IACC – Tarefa B. As 
outras tarefas foram objecto de uma 
análise análoga. Esta análise irá ser 
realizada através de alguns exemplos de 
estratégias de resolução utilizadas pelos 
alunos, iluminando as capacidades e 
competências que já mobilizavam e as 
que precisavam de desenvolver. Esta 
informação é essencial na formação 
das díades, quando utilizam práticas 
colaborativas como recurso educativo.

Ao analisarmos as respostas à Tarefa B, 
identificámos seis padrões de resposta, 
com níveis de desenvolvimento 
crescente, quanto às capacidades 
e competências que os alunos 
conseguiram mobilizar: (1) impossível; 
(2) fuga ao problema; (3) conhecimentos 
matemáticos desadequados; (4) 
materiais ou pagamentos extra; (5) 
persistência na tarefa; e (6) intuição 
matemática. Todos os padrões 
identificados incluem sub-padrões, 
que nos permitem realizar uma análise 
mais fina e aprofundada. Estes também 
estão organizados segundo uma 

dados durante os 12 anos de duração 
formal do projecto IC, nomeadamente, o 
instrumento de avaliação de capacidades 
e competências (IACC), questionários 
(Q), tarefas de inspiração projectiva 
(TIP), entrevistas (E), conversas 
informais (CI), protocolos dos alunos 
(PA) e outros documentos (D) do IC. 
Convém realçar que muitos destes dados 
se encontravam recolhidos mas, devido à 
extensão do corpus empírico do projecto 
IC, nunca tinham sido analisados, 
em comunicações ou publicações. 
Do segundo grupo fazem parte os 
instrumentos de recolha de dados que 
foram utilizados especificamente para 
esta investigação e que complementam 
os dados recolhidos durante a vigência 
do IC. Deste segundo grupo fazem 
parte o diário de bordo do investigador 
(DB) e conversas informais (CI).

O IACC é constituído por cinco 
tarefas que visam identificar quais as 
capacidades e competências que os 
alunos já conseguem mobilizar e as 
que ainda precisam de desenvolver. 
Cada tarefa permite analisar uma ou 
mais competências, de acordo com as 
que um grupo alargado de professores 
(cerca de 1.000) indicou como as mais 
essenciais a serem conhecidas no início 
do ano lectivo, para promover um a 
educação de qualidade e o acesso dos 
alunos ao sucesso escolar: a primeira 
(Questão A), o sentido crítico em relação 
a informações matemáticas; a segunda 
(Questão B), a intuição matemática, 
a criatividade e a persistência nas 
tarefas; a terceira (Questão C), o 
raciocínio lógico (raciocínio concreto 
ou raciocínio abstracto); a quarta 
(Questão D), o tipo de raciocínio 
predominante na abordagem de um 
problema (analítico ou geométrico) 
e, finalmente, a quinta (Questão E), 
o tipo de abordagem dos problemas 
(global ou passo-a-passo) relacionados 
com situações da vida quotidiana. 
Neste instrumento, é fundamental que 
os alunos percebam a importância 
de explicarem as suas estratégias de 
resolução, podendo, para tal, recorrer 
a diversos tipos de explicitação: textos 
escritos; representações gráficas, onde 
se incluem esquemas e/ou desenhos; 
operações básicas, fórmulas, ou 
outro tipo de resoluções matemáticas 
(Machado, 2008; Ventura, César, & 
Matos, 2010).

Quanto aos procedimentos, estando 
muitos dados já recolhidos, por fazerem 
parte do espólio do projecto IC, o 
trabalho começou por uma organização 

2. Metodologia

O principal objectivo desta investigação 
consiste em estudar e compreender 
as potencialidades e os contributos 
de um instrumento de avaliação de 
capacidades e competências (IACC), 
construído no âmbito do projecto 
Interacção e Conhecimento (IC). O 
projecto IC teve a duração formal de 12 
anos (1994/95 a 2005/06). O principal 
objectivo era estudar e promover o 
trabalho colaborativo em cenários 
de educação formal. Abrangeu três 
designs de investigação: (1) estudos 
quasi experimentais; (2) projectos 
de investigação-acção; e (3) estudos 
de caso. Estes três designs diferentes 
partilhavam algumas das questões de 
investigação, geravam novas questões 
de investigação e permitiram construir 
um sólido quadro de referência teórico, 
com alguns aspectos inovadores.

Nesta investigação assumimos uma 
abordagem interpretativa (Denzin, 
2002), uma vez que pretendemos 
produzir conhecimento através da 
análise das respostas dos alunos, do 
relato de histórias dos participantes 
nesta investigação e de excertos de 
entrevistas, ou seja, dando voz aos 
diversos participantes e desocultando 
as interpretações que eles elaboraram 
sobre o IACC e a forma como lhe 
responderam. Quanto ao design 
desta investigação, desenvolvemos 
um estudo de caso intrínseco (Stake, 
1995), pois procuramos obter um 
conhecimento mais aprofundado sobre 
um caso particular – instrumento de 
avaliação de capacidades e competências 
(matemáticas) – cujo o interesse, em 
termos de estudo, e características 
particulares levaram a que fosse 
seleccionado com objecto deste estudo 
de caso.

Os participantes são os alunos das 
turmas que participaram no projecto 
IC (5.º ao 12.º anos de escolaridade, 
cerca de 600 turmas), os 69 professores/
investigadores que leccionavam 
matemática ou disciplinas afins, como 
métodos quantitativos, a essas turmas, 
seis investigadores, que também são 
psicólogos e outros significativos (por 
exemplo, famílias e outros agentes 
educativos).

Quanto aos instrumentos de recolha 
de dados, estão divididos em dois 
grupos. Do primeiro grupo – recolha 
documental – fazem parte todos os 
instrumentos utilizados para recolher 
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que justifiquem as estratégias de 
resolução, apercebemo-nos que eles 
não estão familiarizados com este 
tipo de solicitações, iluminando como 
é importante desenvolver, em aula, 
aspectos relativos à comunicação 
(matemática).

3.2 Fuga ao problema

A principal característica deste padrão 
consiste na negação da existência 
de um problema. Os alunos tendem a 
omitir a dificuldade e a contornarem 
o problema que lhes é colocado. A 
estratégia de resolução da Figura 5 
ilumina dificuldades em fazer transições 
entre o conhecimento escolar e o 
conhecimento do quotidiano, que é 

branco, o que ilumina que não rejeitam 
a tarefa. Quando construímos o IC, 
evitar a rejeição das tarefas, por parte 
dos alunos, era uma das preocupações 
centrais. Salientamos que, na estratégia 
de resolução utilizada na Figura 2, é 
referido que o problema tem solução 
mas que o aluno não se recorda de 
como o deve resolver, o que remete 
para a noção de que a resolução deveria 
ter sido aprendida em anos anteriores, 
como se de conhecimentos e/ou 
conteúdos programáticos se tratasse.

No exemplo seguinte o aluno refere, de 
forma implícita, que o problema não 
tem solução, uma vez que considera 
que o dono da loja deveria vender 
3 litros, ou seja, a quantidade que 
pode ser medida com a caneca mais 
pequena. Quando se pede aos alunos 

lógica desenvolvimentista, isto é, do 
mais simples para o mais complexo. 
Salientamos que apenas os alunos cujas 
respostas se incluem nos Padrões 4, 5 e 
6 resolvem este problema.

3.1 Impossível

Os alunos, quando confrontados com 
este problema, reconhecem, de uma 
forma explícita – Figuras 2 e 3 – ou 
implícita – Figura 4 – a impossibilidade 
de resolução do mesmo. Assim, neste 
padrão de respostas, os alunos não 
são capazes de mobilizar nenhuma 
das capacidades e competências em 
análise – criatividade, persistência 
na tarefa e intuição matemática. No 
entanto, não deixam a resposta em 

Figura 5 – Estratégia de resolução - Padrão 2 (T.M., IACC, 11.º ano de 
escolaridade, Albufeira)

Figura 1 – Enunciado da Tarefa B, do IACC Figura 2 – Estratégia de resolução - Padrão 1 (A.J., IACC, 
7.º ano de escolaridade, Sintra)

Figura 3 – Estratégia de resolução - Padrão 1 (F.R., IACC, 7.º ano de 
escolaridade, Lisboa)

Figura 4 – Estratégia de resolução - Padrão 1 (D.M., IACC, 
10.º ano de escolaridade, Lisboa)
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que permitem ao professor construir 
e gerir um currículo de matemática 
adaptado às características, interesses e 
necessidades dos alunos.

Outros alunos expressam formas pouco 
precisas de medir 1 litro. No exemplo 
da Figura 9, os alunos medem de forma 
rigorosa 2 litros através do enchimento/
despejo das medidas de 3 e 5 litros 
mas, quando procuram obter 1 litro, 
fazem uma estimativa – retiram metade 
de 2 litros. Este exemplo ilumina que 
estes alunos revelam um desempenho 
mais complexo ao do exemplo anterior, 
pois conseguem, na primeira parte 
da estratégia de resolução, recorrer a 
uma medição rigorosa dos 2 litros. No 
entanto, quando usam uma estimativa, 
estão a fugir à dificuldade do problema, 
que seria medir de forma mais rigorosa 
1 litro. Neste problema, o recurso a 
uma estimativa é cognitivamente menos 
complexo do que o recurso a uma forma 
de medição rigorosa.

3.4 Materiais ou pagamentos extra

Face ao problema proposto, os alunos 
tentam resolvê-lo utilizando materiais 

3.3 Conhecimentos matemáticos 
desadequados

Muitos alunos, ao resolverem 
este problema, pretendem mostrar 
que apropriaram conhecimentos 
matemáticos, como é o caso das 
fracções ou outros conteúdos 
leccionados em anos anteriores. Como 
podemos observar na Figura 8, o aluno 
utiliza uma régua para dividir a medida 
de 3 litros em 3 partes iguais ou a de 
5 litros em 5 partes iguais. Porém, 
como no enunciado não se menciona 
que as canecas têm sempre o mesmo 
diâmetro (por exemplo, se a caneca 
for mais larga em baixo do que em 
cima), não considerámos esta resposta 
como uma possível resolução deste 
problema. Esta estratégia de resolução 
ilumina aspectos importantes do 
desenvolvimento. Os alunos sabem que, 
ao dividir os 3 litros em três partes, com 
o recurso a uma régua, estas são iguais. 
Isso evidencia um nível mais complexo 
de capacidades e competências 
mobilizadas em relação aos que só 
mencionam que dividem os 3 litros 
em três partes ou um maior rigor, por 
parte de quem recorre à régua. Assim, 
a análise realizada, dá-nos informações 
importantes, no início do ano lectivo, 

uma das finalidades expressas em 
documentos de política educativa 
(Abrantes et al., 1998; Carvalho e Silva 
et al., 2001, 2002a, 2002b; DEB, 2001; 
NCTM, 2007; Ponte et al., 2007). 
Por outro lado, revela a ausência de 
sentido crítico face à compra e venda 
de produtos, pois um comerciante não 
pode vender 3l pelo preço de 1l, numa 
situação em que não existe qualquer 
campanha ou promoção.

Outra estratégia de resolução 
característica do Padrão 2 relaciona-se 
com a argumentação de que existe 
uma medida de 1 litro, quer esta fosse 
comprada pelo Sr. Timóteo quer levada 
pela Sra. Isaura. No exemplo da Figura 
6, a estratégia de resolução adoptada é 
que o Sr. Timóteo deve comprar uma 
medida de 1litro por modo a satisfazer o 
pedido da cliente.

O exemplo da Figura 7 ilumina outra 
possível estratégia de resolução deste 
padrão que consiste em afirmar que 
medem 1 litro, mas sem mencionar 
como se realiza essa medição. Em 
algumas estratégias de resolução, os 
alunos mencionam qual das medidas 
utilizam para medir 1 litro: 3 litros, 5 
litros ou ambas as medidas.

Figura 9 – Estratégia de resolução - Padrão 3 (R.S., IACC, 9.º ano de 
escolaridade, Sintra)

Figura 7 – Estratégia de resolução - Padrão 2 (J.C., IACC, 7.º ano de 
escolaridade, Sintra)

Figura 8 – Estratégia de resolução - Padrão 3 (M.M., IACC, 
10.º ano de escolaridade, Lisboa)

Figura 6 – Estratégia de resolução - Padrão 2 (L.V., IACC, 9.º 
ano de escolaridade, Caldas da Rainha)
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Portanto, o que vemos, nestes alunos, 
é muita persistência na tarefa. Não é 
muita intuição matemática.

Este exemplo ilumina que os alunos 
que optam por usar esta estratégia de 
resolução precisam de realizar mais 
movimentos do que os necessários, 
se começassem por encher a medida 
de 3 litros. Contudo, ao adoptarem 
por esta estratégia evidenciam outras 
capacidades e competências como, por 
exemplo, organização, auto-confiança e 
auto-estima (académica) positiva.

3.6 Intuição matemática

Os alunos que mobilizam a intuição 
matemática são aqueles que rapidamente 
percebem que, enchendo duas vezes, 
consecutivas, a medida de 3 litros e 
despejando-a para a medida de 5 litros, 
obtêm 1 litro, remanescente, na medida 
de 3 litros. Os exemplos das Figuras 13 
e 14 iluminam estratégias de resolução 
relacionadas com a mobilização desta 
competência.

do enunciado. Estes utilizam-no para 
depositar 6 litros (medidos com a 
caneca de 3 litros, usada duas vezes 
consecutivas) e, depois, despejam o 
conteúdo desse recipiente extra para 
a caneca de 5 litros, ficando 1 litro 
no recipiente extra. Esta estratégia de 
resolução revela um desenvolvimento 
mais complexo à usada no exemplo 
da Figura 10, uma vez que os alunos 
já utilizam a intuição matemática para 
solucionar esta situação, encontrando-se 
na transição deste padrão para o Padrão 
6. Queremos salientar que esta estratégia 
de resolução difere de todas as outras 
em análise nesta comunicação, uma 
vez que utiliza dois tipos de linguagem: 
escrita e gráfica.

As estratégias de resolução que se 
enquadram neste padrão emergem 
quando os alunos tentam ultrapassar a 
falta de intuição matemática recorrendo 
ao uso da persistência na tarefa. Neste 
caso, começam por encher a caneca 
de 5 litros e despejam-na para a de 3 
litros. Assim, vão ser obrigados a fazer 
muito mais enchimentos e despejos 
para chegarem à medição de 1 litro. 

que não estavam contemplados no 
enunciado da tarefa ou a pagamentos 
extra, mobilizando a criatividade. No 
exemplo que se segue – Figura 10 – 
os alunos referem que dão os 3 litros. 
No entanto, esta estratégia de resolução 
difere da utilizada no Padrão 1, uma vez 
que os alunos encontram uma solução 
que não resolve, matematicamente, 
o problema, que revela uma maior 
conexão com a vida quotidiana, pois 
ela leva os 3 litros, mas paga um litro 
em cada um dos dois dias seguintes, ou 
seja, leva mais leite do que desejava, 
mas o comerciante não fica prejudicado. 
Assim, estes alunos são capazes de 
realizar o que Zittoun (2006) designa 
por transições entre duas culturas. 
Esse é um aspecto importante quando 
se pretende promover aprendizagens 
com sentidos, como sustentam Abreu, 
Bishop e Presmeg (2002), César (2000, 
2009) e Ponte e seus colaboradores 
(2007).

Na estratégia de resolução seguinte, os 
alunos utilizam um recipiente extra – 
recipiente não graduado com 6 ou mais 
litros de capacidade – que não constava 

Figura 10 – Estratégia de resolução - Padrão 4 (N.L., IACC, 8.º 
ano de escolaridade, Caldas da Rainha)

Figura 11 – Estratégia de resolução - Padrão 4 (J.P., IACC, 9.º ano de 
escolaridade, Sintra)3.5 Persistência na tarefa

Figura 12 – Estratégia de resolução - Padrão 5 (N.F., IACC, 10.º 
ano de escolaridade, Cabo Verde)

Figura 13 – Estratégia de resolução - Padrão 6 (A.L., IACC, 10.º ano de 
escolaridade, Lisboa)

Figura 14 – Estratégia de resolução - Padrão 6 (C.B., IACC, 8.º ano 
de escolaridade, Sintra)
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4. Considerações finais

Assumindo que a aprendizagem da 
matemática deve ser entendida “(...) 
como um processo ao longo da vida” 
(DEB, 2001, s/p), torna-se importante 
ter acesso, desde o início do ano lectivo, 
às capacidades e competências que os 
alunos conseguem mobilizar (Ventura 
et al., 2010). Esse conhecimento permite 
aos professores adaptar as práticas 
em aula às características, interesses 
e necessidades dos alunos. Assim, é 
importante existir instrumentos, como 
é o caso do IACC, que permitem ter 
acesso a esse tipo de informação.

Através da análise das respostas ao 
IACC, o professor, também, tem acesso 
a outras informações importantes, 
nomeadamente, que conteúdos 
matemáticos leccionados em anos 
anteriores precisam de ser abordados 
outra vez, o nível de desempenho 
do grupo turma, entre outras. Outra 
importante contribuição do IACC 
está relacionado com a cultura e 
como diferentes culturas configuram 
desempenhos e estratégias de resolução 
diferentes.

Este tipo de informação é essencial na 
operacionalização de um currículo de 
matemática que tem subjacente uma 
educação com equidade, intercultural 
e que, portanto, tem como base as 
orientações curriculares dos documentos 
de política educativa, quer nacionais, 
quer internacionais.
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[Resumo] O presente artigo visa 
apresentar parte do referencial que 
sustenta a avaliação da Gestão 
Curricular da Matemática (GCM) nos 
Cursos Profissionais de nível III (CPIII). 
O referencial de avaliação incide na 
Modelação Matemática (MM) por esta 
constituir um eixo estruturante para 
o desenvolvimento de competências 
contempladas para os CPIII. Alicerça-
se nos pressupostos teóricos e 
metodológicos do Enfoque Ontosemiótico 
do Conhecimento e Instrução Matemática 
(EOS), cuja explicitação se fundamentará 
numa situação-problema que servirá de 
referência para cada critério e respectivo 
indicador (secção dois).

Numa primeira secção, será apresentada, 
ainda que de forma sucinta, o entendimento 
dos autores consultados acerca de 
MM e do seu processo, que sustenta o 
posicionamento pessoal adoptado na 
presente investigação.

[Palavras-Chave] Gestão Curricular 
nos CPIII, Modelação Matemática, 

Referencial de Avaliação.

Introdução

Em Portugal, procurou-se colmatar a 
inexistência de um número suficiente 
de cursos profissionais, permitindo que 
ocorressem nas escolas secundárias 
nacionais (Portaria nº 550-C/2004, de 
21 de Maio, alterada pela Portaria nº 
707/2006, de 10 de Agosto), dando 
cumprimento ao exigido pelo Conselho 
Europeu: os sistemas de educação e 
formação adaptarem-se às exigências 
da sociedade do conhecimento e da 
empregabilidade de qualidade (União 
Europeia, 2002).

Alterou-se, neste sentido, o desenho 
curricular e expandiu-se a oferta 
de formação profissional vigente 
no sistema de ensino regular, 
particularmente na vertente do ensino 
profissional (EP), que imperava, desde 
a década de 80, exclusivamente nas 
escolas profissionais.

Os CPIII, segundo o Decreto-Lei nº 
74/2004, de 26 de Março, constituem 
uma modalidade de educação que 
procura responder às necessidades 
educativas dos jovens que queiram 

aprender uma profissão, certificando-os 
academicamente e profissionalmente, 
e, neste sentido, prover o tecido 
empresarial de mão-de-obra qualificada. 
Estes propósitos visam o aumento 
da qualificação das populações como 
resposta às exigências dos mercados em 
constante mutação, onde predomina a 
aceleração tecnológica e a consequente 
reorganização dos processos produtivos 
com implicações ao nível do desempenho 
profissional.

Internacionalmente, assiste-se a um 
esforço para melhorar a adequação 
dos programas de aprendizagem das 
universidades às necessidades do 
mercado de trabalho e dos empregadores, 
porém o mesmo não é verificável 
para uma proficiência matemática de 
nível secundário (OECD, 2008). Esta 
realidade amplia responsabilidades, em 
particular na GCM, na medida em que 
exige ao professor a exploração de novas 
abordagens didácticase a incorporação 
de novos conhecimentos de modo a 
aproximar a educação matemática ao 
contexto do trabalho.

O exposto justifica a pertinência da 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 
DE MODELAÇÃO 

MATEMÁTICA NOS 
CURSOS PROFISSIONAIS 

DE NÍVEL III DO 
ENSINO SECUNDÁRIO 
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AVALIAÇÃO
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avaliação da GCM nos CPIII, que 
percorre a gestão instituída – com 
referência nas directrizes curriculares e 
no programa da Matemática, a gestão 
intencional – onde o currículo de 
Matemática é percebido, programado e 
planificado, e a gestão implementada 
- prática de sala de aula (Ponte, 2005; 
Stein, Remillard, & Smith, 2007), tendo 
como questão central de investigação 
a seguinte: Em que medida a GCM, 
nos CPIII, contempla situações- 
-problema susceptíveis de promover 
o desenvolvimento de competências 
relevantes para o desempenho 
profissional?

A MM é considerada, em particular 
no EP, como tema transversal, onde as 
situações-problema, relacionadas com as 
diversas áreas profissionais, constituem 
tanto a metodologia de trabalho, 
como uma competência a desenvolver 
nos alunos que vão enfrentar, no seu 
desempenho profissional, situações- 
-problema concretas, variadas, para 
as quais terão que saber seleccionar as 
ferramentas matemáticas adequadas 
para a sua resolução eficaz (Ministério 
da Educação, 2004).

É principal propósito apresentar, 
neste artigo, partes do referencial de 
avaliação com enfoque na MM e seu 
processo, que será operacionalizado 
no estudo das funções por constituir 
um tema estruturante do programa da 
Matemática nos CPIII (2º secção).

A primeira secção fundamenta o 
posicionamento adoptado na presente 
investigação acerca da MM e seu 
processo, alicerçado no entendimento 
dos autores consultados.

1. Conceptualização de Modelação 
Matemática e Modelo

Assiste-se a um crescente interesse 
internacional pela MM devido, 
essencialmente, a situações-problema 
reais, em particular de cariz industrial, 
sendo aplicada com maior intensidade 
nas últimas três décadas. Esta temática 
tem, pois, conquistado espaço nas 
discussões sobre o seu uso como 
metodologia de trabalho no ensino 
e aprendizagem a integrar em sala 
de aula para o desenvolvimento de 
competências (Swetz & Hartzler, 
1991).

A revisão da literatura apresenta 
uma diversidade de interpretações 
acerca da conceptualização de MM, 
apresentando-se, seguidamente, 
algumas que se nos afiguram mais 
esclarecedoras.

Segundo Niss, citado por Matos (1995: 
18), MM é um processo que tem 
origem num fragmento da realidade e 
que culmina na determinação de um 
modelo matemático representativo do 
fenómeno real, sendo um meio para 
integrar dois conjuntos disjuntos: 
matemática e realidade (Biembengut & 
Hein, 2007).

No entendimento de Bassanezi (1997: 
45), é um processo dinâmico na procura 
de modelos adequados, que sirvam de 
protótipos de alguma entidade, isto 
é, o estabelecimento de um conjunto 
de ferramentas matemáticas que 
permitam fazer uma análise teórica de 
uma situação-problema - perspectiva 
assumida na International Conference 
on the Teaching of Mathematical 
Modelling and Applications 
(ICTMA12), realizada de 10 a 14 de 
Julho de 2005, em Londres.

Das perspectivas apresentadas, 
observa-se uma certa concordância 
quando reportam a MM para o processo 
de traduzir a linguagem do mundo 
real para uma linguagem matemática, 
onde as características pertinentes 
de um fenómeno são extraídas 
através de hipóteses e aproximações 
simplificadoras, representadas em 
termos matemáticos - o modelo 
- constituindo esta perspectiva o 
posicionamento adoptado na presente 
investigação.

De acordo com Edwards & Hamsom 
(1990), citados por Matos (1995), 
um modelo matemático é o produto 
da transferência de um conjunto de 
elementos matemáticos, por exemplo 
funções ou equações, com o propósito 
de obter uma representação matemática 
de uma situação do mundo real. 
Acrescenta Swetz & Hartzler (1991) 
que se trata de um conjunto de regras 
ou leis, de natureza matemática, que 
representam adequadamente o objecto 
ou o fenómeno na mente de quem 
observa.

Aludindo ao perspectivado pelo grupo 
ICME 10 (Congreso Internacional 
de Educación Matemática, 2004, 
realizado de 4 a 11 de Julho na 

Dinamarca), é nosso entendimento 
que um modelo é uma representação da 
realidade, uma expressão simplificada 
e generalizada das características 
gerais de uma situação-problema, 
fenómeno ou objecto do mundo real, 
constituindo, simultaneamente, uma 
abstracção da realidade, reduzindo 
a variedade e a complexidade do 
mundo real para um nível que permita 
a sua compreensão, manipulação e 
consequente interpretação.

1.1. Processo de Modelação 
Matemática e Aplicações 
Matemáticas

O processo de MM de uma parte 
da realidade, tal como é entendida 
por Edwards & Hamson (1990), 
Bassanezzi (2002), de entre as 
inúmeras perspectivas apresentadas 
na literatura, quando utilizada em sala 
de aula, pode revelar-se um método de 
ensino multidisciplinar e integrador de 
conteúdos da própria Matemática.

A MM é apresentada na literatura da 
especialidade em termos do processo 
de construção do modelo, com enfoque 
ora no fenómeno ora no próprio 
modelo, sendo um processo dinâmico 
que envolve diversas etapas e, por vezes, 
ciclos até ao aperfeiçoamento e robustez 
do modelo que traduza uma situação 
particular (Matos, 1995: 20-21).

Apesar da aparente variação ilustrada 
pelos vários autores consultados 
(Ponte,1992; Biembengut, 1999; 
Torres, 2007; COMAP, 2010), a 
presente investigação adopta o ciclo 
das etapas ilustradas na figura 1, por se 
apresentarem mais adequadas ao estudo 
das funções no EP.

Para a avaliação da natureza das 
situações-problema e do processo 
de MM, construiu-se um referencial 
de avaliação que será objecto de 
apresentação na secção que se segue 
(secção 2).

2. Marco teórico Enfoque 
Ontosemiótico do Conhecimento e 
Instrução Matemática

O modelo teórico do conhecimento 
didáctico do professor, e instrução 
matemática EOS (Godino, Batanero, & 
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Font, 2007), apesar da sua complexidade, 
tem-se revelado uma ferramenta potente 
e útil para descrever e explicitar os 
processos de ensino e aprendizagem da 
Matemática.

Este modelo sobre a cognição pode 
ser aplicado de maneira geral a outros 
campos do saber e tem como principais 
características: (1) a articulação das 
facetas institucionais e pessoais do 
conhecimento matemático; (2) a 
incorporação coerente de pressupostos 
pragmáticos e realistas sobre o 
significado dos objectos matemáticos; 
(3) a atribuição de um papel-chave à 
resolução de situações-problemas e aos 
recursos expressivos.

O modelo da cognição matemática 
constitui o ponto central para o 
desenvolvimento de uma teoria da 
instrução matemática significativa, 
permitindo comparar e articular 
diversas aproximações teóricas usadas 
em Educação Matemática - campo de 
investigação que tem por finalidade o 
estudo dos factores que condicionam 
os processos de ensino e aprendizagem 
em particular da Matemática e o 
desenvolvimento de programas de 
melhoria destes mesmos processos 
(Godino, Batanero, & Font, 2007).

O referido modelo considera essencial 
o recurso a ferramentas conceituais 
e metodológicas de áreas holísticas 

como a Semiótica, a Antropologia 
e a Ecologia. Desta forma, o modelo 
EOS alude ao carácter epistémico da 
Matemática baseado em pressupostos 
antropológicos/socioculturais (Bloor, 
1983) e interaccionais (Cobb, Bauersfeld, 
& (Eds.), 1995), a cognição matemática 
de bases semióticas, a instrução de 
bases sócio-construtivistas (Vygotsky, 
1934) e o carácter sistémico-ecológico.

O modelo incorpora, integra e organiza 
categorias sobre o conhecimento 
profissional do professor de Matemática, 
apresentados por vários autores (ver por 
exemplo Hill, Ball, & Schilling (2008) 
e Schoenfeld & Kilpatrick (2008)), e 
contempla novas dimensões implicadas 
no processo de ensino e aprendizagem 
dos conteúdos matemáticos e os 
respectivos níveis de conhecimento de 
cada uma das ditas dimensões.

O foco central do EOS é a formulação 
de uma ontologia de objectos 
matemáticos que contemple o triplo 
aspecto da Matemática como actividade 
socialmente compartilhada de resolução 
de situações-problemas, em particular 
a linguagem simbólica e o sistema 
conceitual.

As práticas matemáticas, em particular 
no campo da resolução de situações- 
-problema, reportam-se a toda a 
actuação ou expressão (verbal, 
gráfica, etc.) utilizada pelo professor 

ou formador para resolver situações-
problemas matemáticos, na qual está 
inserida a comunicação a outros da 
solução obtida, a validação da solução 
e as conexões subjacentes a outros 
contextos e problemas.

Dado o carácter central da Didáctica 
no processo de ensino e aprendizagem, 
a figura que se segue (figura 2) sintetiza, 
em planta, as dimensões implicadas no 
processo de ensino e aprendizagem com 
as suas respectivas trajectórias e estados 
potenciais, bem como os sub-sistemas 
de análise que compõem o sistema 
de categorização do conhecimento 
didáctico-matemático do professor 
(Godino, Batanero, & Font, 2007).
Figura 2: Dimensões e sub-sistemas do 
conhecimento didáctico-matemático do 
professor. In : (Godino, Batanero, & 
Font, 2007).

Ao longo dos tempos, tem-se vindo 
a desenvolver elementos operativos 
para a análise das diversas dimensões 
a ter em conta no processo de ensino 
e aprendizagem da Matemática, 
tendo em conta que um conteúdo 
matemático se desenvolve segundo um 
processo multidimensional, composto 
por seis dimensões com as respectivas 
trajectórias e estados potenciais 
(Godino, Batanero, & Font, 2007).

O modelo poliédrico (figura 3) resume 
as dimensões que compõem a adequação 

Figura 1: Processo de MM

Figura 3: Dimensões que interferem no ensino e aprendizagem da Matemática. In: (Godino, Batanero, & Font, 2007).

Figura 2: Dimensões e sub-sistemas do conhecimento 
didáctico-matemático do professor. In (Godino, Batanero, & 
Font, 2007).
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Dimensão Ecológica

Sub-Dimensões

Orientações curriculares Elementos do currículo que são concretizados mediante a
realização da situação-problema matemática proposta (fins, objectivos, competências, outros).

Conexões intra-
disciplinares

Conexões que se estabelecem com outros temas do programa
de Matemática, mediante a execução da situação-problema ou variante da mesma.

Conexões
interdisciplinares

Conexões que se estabelecem com outras disciplinas do plano
de estudo, mediante a execução da situação-problema matemática ou variante da mesma.

Outros factores
condicionantes

Factores de índole social, material, ou outros
que condicionam a realização da situação-problema e o desenvolvimento do projecto educativo pretendido ou implementado.

respostas ao nível das sub-dimensões 
(figura 4).

No presente artigo, centramos a atenção 
nas componentes do referencial que 
dizem respeito unicamente à natureza 
da situação-problema e ao processo de 
MM como a seguir se explicita (secção 
2.1).

2.1. Um referencial de Avaliação

O referencial surgiu com a necessidade 
de tornar a avaliação transparente, 
rigorosa e fundamentada (Figari, 1996: 
177), com a consequente delimitação 
de um conjunto de sub-questões, a 
partir das quais se produzirá um juízo 
de valor com base no respectivo critério 
- modo de interpretação da informação - 
e indicador - forma observável, tangível, 
manipulável e quantificável (idem: 34), 
sendo a sua explicitação acompanhada 
de uma situação-problema matemática.

A presente situação cumpre o primeiro 
critério (quadro 2), uma vez que está 
implícita a determinação do modelo 
matemático que estabelece a relação 
funcional entre as variáveis (distância 
na horizontal em metros e a altura da 

didáctica. Mediante um hexágono 
regular, representa-se a adequação 
correspondente a um processo de 
ensino e aprendizagem intencional, no 
qual se pressupõe um alto grau das 
adequações parciais. Por conseguinte, o 
hexágono irregular inscrito corresponde 
às adequações efectivamente alcançadas 
na implementação de um processo de 
ensino e de aprendizagem (Godino, 
Batanero, & Font, 2007).

Importa referir que não é nossa 
pretensão a explanação de todos os 
sub-sistemas, mas somente aquele 
que mais se enquadra no contexto 
da presente investigação - as 
práticas matemáticas e didácticas do 
professor - que descreve as acções 
realizadas em função da natureza 
da situação-problema proposta, para 
contextualizar os conteúdos e promover 
a aprendizagem, e as linhas gerais 
da actuação do professor, integrada 
nadimensão ecológica, que diz respeito 
ao sistema de relações sociais, políticas, 
económicas, entre outras, que suportam 
ou restringem o processo de ensino e 
aprendizagem.

A natureza da questão de investigação 
reporta-nos para a dimensão ecológica 
por nos parecer potenciadora de dar 

trajectória na mesma unidade de medida) 
para o cálculo do alcance da água, um 
dos factores que delibera a qualidade do 
aspersor de rega de impacto agrícola de 
pequena capacidade.

A pertinência da situação-problema 
a modelar concretiza o indicador que 
define a sua essência - consubstanciada 
em fenómenos extraídos do mundo real e/
ou das profissões. Neste caso particular, 
o contexto reporta-se à indústria de 
aspersores de rega de impacto agrícola de 
pequena capacidade - rega de culturas 
agrícolas por pluviosidade insuficiente, 
constituindo uma importante base para 
a introdução e o desenvolvimento de 
ideias e conceitos matemáticos, assim 
como para o desempenho de um 
papel motivador, principalmente se 
o contexto for do interesse do aluno 
(Swetz & Hartzler, 1991; Ponte, 1992; 
Matos, Blum, Houston, & Carreira, 
2001; COMAP, 2010).

A adequação da situação-problema 
apoia-se no que Ponte (2005) sugere, 
ou seja, duas dimensões fundamentais 
da situação-problema; grau de desafio 
matemático e o grau de estrutura. O 
primeiro diz respeito à percepção da 
dificuldade de uma questão, variando 
entre desafio reduzido e elevado. 

Quadro 1: Dimensão Ecológica. Adaptado In: (Godino, Batanero, & Font, 2007).

Figura 4: Situação-problema de referência
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A situação-problema de referência 
assume uma estrutura aberta, uma vez 
que não invoca nenhuma orientação 
estratégica para a sua resolução e tem 
um grau de dificuldade apreciável 
considerando tratar-se de uma situação-
-problema enquadrada no 10.º ano de 
escolaridade, já que os alunos terão de 
identificar as variáveis determinantes 
para a qualidade de um aspersor de rega 
de impacto agrícola.

Os pressupostos explicitados 
consubstanciam o referencial de 
avaliação no que concerne à natureza 
da situação-problema (quadro 2).

A existência de MM define o 
prosseguimento da avaliação para o 
seu processo que percorre as seguintes 
etapas:

1. Situação-Problema do mundo real 
- A leitura e a interpretação da situação- 
problema informam que é solicitada 

a relação matemática entre variáveis 
para se dar resposta à situação- 
-problema (qualidade do aspersor de 
rega de impacto agrícola).

Apresenta-se, como exemplo, o seguinte 
mecanismo de rega de impacto agrícola 
(figura 5).

A concretização da estruturação do 
problema através da formulação 
e validação de conjecturas, com a 
identificação e a tradução, por meio 
de objectos matemáticos dos elementos 
essenciais da situação-problema, deverá 
resultar nas várias fases:

2. Formulação de conjecturas

A recolha de dados poderá ser 
realizada com auxílio de um sensor 
CBR (Calculator Based Ranger) em 
pequenos grupos com a montagem de 
um aspersor de rega de pequeno alcance 
ou como actividade de campo (a partir 

O segundo varia entre fechado - é 
claramente dito o que é dado e o 
que é pedido - e aberto - permite 
aos alunos a selecção das estratégias 
e ferramentas matemáticas mais 
adequadas à resolução da situação- 
-problema, comportando um grau de 
indeterminação significativo em relação 
ao que é dado, ao que é pedido, ou a 
ambos. Acrescenta o mesmo autor que 
as situações-problema, que envolvem 
a MM, se inserem nas actividades de 
investigação (grau de desafio elevado 
e estrutura aberta). Refere, ainda, 
que as actividades de investigação se 
distinguem das actividades de exploração 
pelo grau de desafio. Neste contexto, 
se um aluno começa a trabalhar, sem 
lhe ser necessário muito planeamento, 
então, estamos perante uma actividade 
de exploração que, embora tenha uma 
estrutura aberta, possui um grau de 
desafio mais reduzido em relação às 
actividades de investigação.

Si
tu

aç
ão

-p
ro

bl
em

a

Sub-dimensão Critérios Indicadores

Natureza da situação- problema

Existência de
modelação matemática.

Está implícito a determinação do
modelo matemático.

“que estabelece a relação
funcional entre variáveis”

Pertinência do
contexto da situação- problema a modelar.

A situação-problema é alusiva a
fenómenos do mundo real e/ou das profissões.

“indústria de fabrico de aspersores de rega de impacto agrícola”

Adequação do grau
de desafio da situação-problema ao nível de 

escolaridade.

A situação-problema a modelar
comporta um grau de indeterminação significativo da questão de investi-

gação (desafio elevado).

“grau de dificuldade apreciável, tratando-se do 10.º ano de escolaridade, 
onde os  alunos terão de identificar as variáveis determinantes para a 

qualidade de um aspersor de rega”.

Adequação do grau
de estrutura da situação-problema ao nível de 

escolaridade.

A situação-problema permite aos
alunos a selecção das estratégias e ferramentas matemáticas mais 

adequadas, não sendo explícito o que é dado e o que é pedido (estrutura 
aberta).

“estrutura aberta - não invoca nenhuma orientação estratégica para a sua 
resolução”.

Quadro 2: Natureza da Situação-problema

Figura 5: Mecanismo de aspersor de rega
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Considerando as características 
especificas do aspersor de rega para 
uma pressão de 3,5 bares, o alcance 
máximo deverá ser, em média, 10,9 
m, um dos critérios que determina a 
qualidade do aspersor testado.

Nesta linha de actuação, proceder-se-á 
à recolha da água para quantificação do 
seu caudal por constituir outro factor 
determinante da qualidade do aspersor.

Para ampliação do estudo da função 
implícita no modelo representativo da 
situação-problema, poderá ser utilizado 
o software de geometria dinâmica 
GeoGebra.

7. Elaboração de relatório – Exposição 
escrita dos factos vivenciados, mediante 

4. Resolução matemática do 
problema – Determinação do alcance 
da trajectória da água (figura 9 e 10).

5. Interpretação da solução (à luz do 
contexto do problema) - Tratando-se de 
uma distância, o alcance da trajectória 
da água é aproximadamente de 10,92 
metros.

6. Verificação do modelo - Poderá 
consistir na determinação de outro 
modelo, seguido do cálculo da sua 
variância para posterior análise da 
representatividade (figura 11).

Considerando o propósito de testar a 
qualidade do aspersor de rega, deverá 
ser consultada a tabela que sintetiza os 
elementos de referência (figura 12).

de um aspersor de rega já existente 
num terreno agrícola). Como extensão à 
situação-problema, propõe-se a variação 
da pressão da água para posterior 
confronto dos modelos determinados 
(figura 6).

3. Matematização do problema – 
Os dados apresentados sintetizam 
os dados discretos de entre os dados 
recolhidos, por uma questão de ordem 
prática (Quadro 3).

A interpretação intuitiva do fenómeno 
impera o recurso ao método gráfico, 
figura 7 e 8 (calculadora gráfica ou do 
computador).

No seguimento, deve ser promovido o 
confronto entre o modelo determinado 
com o modelo determinado pelo método 
algébrico (figura 9).

Figura 6: Concretização da 2.ª etapa do processo de MM. Figura 7: Exemplo alusivo ao método gráfico na matematização 
do problema

Figura 8: Exemplo alusivo ao método analítico na 
matematização do problema – Processo dos três pontos.

X - Distância na horizontal (m)
Y - Altura (m)

0 2 4 5 6

1  2,6 3,4 3,5 3,4

Quadro 3: Matematização dos dados.
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Quadro 4: Processo de MM

Referencial de Avaliação
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b
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m
a

Sub-dimensão Critérios Indicadores

1.ª Fase:
Problema do mundo real

Existência de
Simplificação  da situação-problema através de um 

enunciado claro.

Clarificação das informações
(relevantes e não relevantes).

“Solicita-se a relação matemática entre variáveis que determinam a 
qualidade do aspersor de rega”.

Processo de modelaç ão 
matemát ica

2.ª Fase: Formulaçã o de 
conjecturas

Existência de
estruturação da situação-problema.

A estruturação da situação-
problema contempla:

(1) Formulação de hipóteses:

“Variáveis que determinam a qualidade de um aspersor de rega: Pressão da 
água (em bares); Alcance (em metros); Caudal da água (m3/h)”; “Variáveis 
que definem a trajectória da água; distância na horizontal (m) e a altura da 

trajectória (m)”;
“Interpretação  intuitiva  da trajectória da água é uma parábola”.

(2) Identificação das constantes envolvidas:

“Características pré-definidas do aspersor”

(3) Generalização e identificação das variáveis a considerar:

“variáveis que definem a
trajectória da água”

(4) Selecção dos símbolos apropriados para as variáveis.

(5) Descrição das relações entre as variáveis.

“À medida   que  aumenta  a distância  percorrida na horizontal (m), 
aumenta  a altura (m), até a água atingir a altura máxima (ordenada do 

vértice da parábola)”.

3.ª Fase: Matematiz ação do 
problema

Existência de um plano
de matematização

O plano de matematização da
situação-problema delibera total autonomia ao aluno.

“A intervenção do professor ocorre somente no final do processo)”.

Adequação do plano
de matematização.

O plano de matematização
adoptado contempla o confronto dos  modelos determinados, através do 
recurso a pelo menos dois dos seguintes métodos (numérico, algébrico e 

gráfico).

“confronto  do modelo determinado pelo método gráfico com o determi-
nado pelo método algébrico”.

4.ª Fase:
Resolução matemática do

problema

Existência de
resolução de um problema.

Resolução de um problema no
contexto da situação-problema, tendo por base o modelo determinado.

“determinação do alcance da
trajectória da água”.

Adequação dos
procedimentos de resolução do problema.

Os procedimentos adoptados
consubstanciados no modelo matemático, para resolução do problema, são 

adequadamente justificados.

5.ª Fase:
Interpretaç ão da solução

Existência de
interpretação da solução.

A interpretação da solução
é feita à luz do contexto da situação-problema  e torna explícitas as 
hipóteses e condições iniciais, previamente definidas na 2.ª etapa.

6.ª Fase:
Avaliação do modelo

Existência de análise
do nível de representatividade do modelo.

A avaliação do modelo segue os
seguintes procedimentos:

(1) Simulação da situação- problema (inclusão ou não de novas variáveis);
(2) Adopção de um novo modelo;

(3) Cálculo da correlação entre as variáveis;
(4) Análise dos conceitos matemáticos utilizados.

“Determinação e análise  da representatividade  dos modelos”.

7.ª Fase:
Elaboração do relatório

Existência de um
relatório descritivo e reflexivo.

O processo de modelação
matemática é apresentado descritivamente  e reflexivamente sob a forma 

de um relatório
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[Palavras-chave] trabalho 
prático, currículo de ciências, 

intradisciplinaridade, critérios de 
avaliação

O estudo que se apresenta é parte 
de uma investigação mais ampla 
que pretende investigar questões 
relacionadas com as orientações 
dadas pelo Ministério da Educação 
relativas à implementação e à avaliação 
do trabalho prático na disciplina 
de Biologia e Geologia do ensino 
secundário e à sua recontextualização 
ao nível das concepções e das práticas 
dos professores. Dada a importância 
da metodologia utilizada, centrou-se a 
presente comunicação nos métodos e 
conceitos que permitiram a análise de 
duas dimensões do discurso pedagógico 
oficial – o currículo de Biologia 
e Geologia – relacionadas com a 
forma como se ensina relativamente 
ao trabalho prático: (a) relações 
intradisciplinares entre teoria e prática 
e (b) grau de explicitação do trabalho 
prático na relação ME-professor. O 
contexto teórico em que o estudo se 
baseia está relacionado com teorias 
e conceitos das áreas da psicologia e 
sociologia, com particular destaque 
para a teoria do discurso pedagógico de 
Bernstein.

A investigação segue uma metodologia 
mista que apresenta características 
associadas às abordagens qualitativa 
e quantitativa. Considera-se que a 
orientação metodológica do estudo tem 
uma base essencialmente racionalista 
(característica de abordagens 
quantitativas), uma vez que recorre a um 
quadro teórico de referência que esteve 
na base da construção dos instrumentos 
de análise dos dados. Também utiliza 
uma orientação metodológica de 

carácter naturalista (característica de 
abordagens qualitativas) quando, por 
exemplo, alguns dos indicadores e 
descritivos usados nos instrumentos 
foram definidos com base nos dados 
empíricos.

Para a análise das relações 
intradisciplinares entre teoria e prática, 
o instrumento foi construído com base 
no grau de relação que se poderá 
estabelecer entre a teoria e a prática 
veiculado no currículo. Esse grau 
foi traduzido através de uma escala 
com quatro graus, correspondendo, por 
exemplo, o valor extremo do grau mais 
elevado a uma integração/unificação da 
teoria e da prática, em que ambas têm 
igual estatuto. A relação entre teoria e 
prática foi traduzida numa relação entre 
conhecimento científico declarativo e 
conhecimento científico processual. 
Apresentam-se razões para esta 
decisão e discute-se a concepção do 
instrumento.

Relativamente à análise do grau de 
explicitação do trabalho prático na 
relação ME-professor, foi construído 
um instrumento também com uma 
escala de quatro graus. O valor extremo 
desta escala corresponde a descritivos 
empíricos em que a mensagem veiculada 
nos documentos oficiais é deixada 
explícita pelo ME, nomeadamente 
quanto ao tipo de trabalho prático, 
assim como quanto aos conhecimentos 
científicos e capacidades cognitivas 
a explorar na actividade. Discute-se a 
concepção do instrumento.

MÉTODOS E CONCEITOS 
DE ANÁLISE DE 

CURRÍCULOS: ANÁLISE DO 
TRABALHO PRÁTICO DE 

BIOLOGIA E GEOLOGIA DO 
ENSINO SECUNDÁRIO

[69]
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[Resumo] Partindo de um estudo – 
baseado na aquisição de competências 
leitoras, cuja relação assenta na Leitura 
e na Cultura –, efectuado no distrito de 
Castelo Branco, com alunos que finalizam 
o 12º ano de escolaridade, com uma 
amostra composta por 505 alunos de 
um universo de 1336 sujeitos, propomo-
-nos apresentar algumas sugestões, em 
nosso entender fundamentais, no que se 
considera o caminho para uma escola plu-
ridisciplinar, eclética e cultural.

De facto, os resultados obtidos (pouco 
animadores) levam-nos a apontar algumas 
linhas conducentes para que, do nosso 
ponto de vista, a verdadeira escola do 
século XXI se concretize em verdadeiros 
caminhos de literacia. Porém, conhecendo, 
à partida, alguma controvérsia existente, 
torna-se fundamental definir o que é 
realmente Cultura e aquela que deve ser 
ensinada em ambientes considerados mais 
formais.

1.  A Cultura na Escola

A escola é, sem dúvida, uma agência 
de literacia responsável pelas práticas 
culturais dos alunos que a frequentam. 
Igualmente, a cultura é uma parte 
integrante na formação do leitor não 
ingénuo, presente em Umberto Eco 
(2004). Contudo, ao tentarmos integrar 
cultura na criação de significados 
pelo sujeito leitor (entendemos que 
a verdadeira leitura só existe quando 
através desta o indivíduo adquire 
conhecimento), perpassa em nós a 
interrogação sobre cultura, singular 
ou plural, tipos de cultura, tempo(s) de 
cultura, ensino de cultura…

Assim, antes de propormos uma 
definição de cultura, atente-se na 
seguinte citação de Pinho (1998: 276):

“Talvez seja consensual, hoje, que a 
Educação tem de ter em conta uma 
história, um tempo vivenciado, de 
cada aluno, de cada cultura. Talvez 
seja consensual que a educação tem 
de aceitar o questionamento aberto 
e a permanente ligação à realidade e 
que dificilmente se poderá conceber 
ou defender um sistema fechado, 
rígido, e forçadamente coerente 
em qualquer ponto de vista e sob 
qualquer aspecto.”

Parece-nos pois que, ao procurar-se 
uma cultura própria de cada escola, 
deve ter- se em conta a história e, 
simultaneamente, as aquisições que 
o aluno vai fazendo nesta e para além 

desta, porque é também a partir da 
identidade da escola que o aluno vai 
construindo a sua. “[…]aduzimos que 
as identidades, as personalidades, se 
formam no tempo, na história, num 
percurso de acontecimentos, de relações 
de afecto e oposição. E também nos 
parece adquirido que tais percursos se 
compõem de um princípio, que molda 
o carácter, de um meio que o revela e 
de um fim que sempre pode acontecer.” 
(Pereira, 2008a: 65)

Igualmente, não podemos esquecer 
que, na actualidade, o conceito de 
multiculturalismo arrasta consigo o 
fenómeno da interculturalidade1. Para 
Morgado e Pires (2010: 61):

“O entendimento prévio da educação 
intercultural a reter provisoriamente 
seria o de interacção e diálogo 
positivo entre grupos culturais 
em sociedades multiculturais. Ele 
preconiza um sentido de ‘negociação 
entre culturas’ pelo trabalho em 
conjunto que diversos indivíduos 
ou instituições realizam. Os perigos 
desta definição provisória são 
os de entender as culturas como 
homogéneas e estáticas em lugar 
de as interiorizar como processos 
dinâmicos e fluxo constante.”

De facto, a escola evolui e, de um 
conceito cultural, passou-se para o 
fenómeno da interculturalidade. Ora, 
tal dialéctica traz mutações, por vezes 
difíceis de resolver. No âmbito desta 
questão, impõe-se Paraskeva (1998: 

DE UMA EDUCAÇÃO 
LEITORA A UMA 

SOCIEDADE DE CULTURA: 
CRENÇAS E REALIDADE NA 

ESCOLA DO SÉC. XXI

[70]

1-Existe, ao mais alto nível das estruturas do estado, um Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural. Para saber mais, 
consultar Lei Orgânica (Decreto-Lei nº 167/2007)
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vida em comunidade […]” (Baptista, 
2003: 405-406)

Com efeito, da escola, hoje como 
no passado, espera-se que forme as 
gerações vindouras, como verdadeira 
agência de literacia, a par de muitas 
outras, como a família, a Igreja ou 
o local de trabalho. Martins (2008) é 
peremptório ao defender que cultura é 
algo que se aprende no ensino formal 
e cujo palco de excelência é a escola: 
atribui à aprendizagem da cultura um 
cunho mais restritivo, de instrução, 
sobrevalorizando, deste modo, a práxis. 
Para o autor, através da cultura, onde se 
engloba educação, formamos cidadãos 
activos e interventivos, responsáveis 
pelo progresso das sociedades: “[…] o 
conceito de educação adopta a forma de 
uma ferramenta cultural, que serve para 
formar pessoas, cidadãos que podem e 
devem melhorar o progresso material e 
espiritual de uma sociedade.” (Martins, 
2008: 43)

Também Baptista (2003), embora 
menos restritivo em relação ao papel 
da própria sociedade, remete para a 
escola, referindo que a modelação dos 
jovens se baseia na gestão do capital 
simbólico, do capital cultural, no modo 
como é feita a mobilização da Cultura, 
ao longo de todo o processo educativo 
dentro e fora da escola, devendo esta 
ser um sistema aberto, fecundante e 
vitalizador, potenciador de constante 
interacção humana, em que participem 
alunos e professores, numa simbiose 
enriquecedora para todos. Patrício, já 
citado, implica todos os envolventes 
naquilo que cremos ser o processo 
educativo: famílias, professores, alunos 
e a própria sociedade. Vejamos o que 
nos traz a propósito:

“A escola cultural convém aos 
alunos, aos professores e à sociedade. 
Convém aos alunos, porque só 
ela pode corresponder aos seus 
mais fundos anseios de expressão 
e realização humana. Convém aos 
professores, porque só ela lhes 
transmite a ansiada combinação do 
ensinar com o aprender. Convém à 
sociedade, porque só ela transcende 
a atitude iterativa pela atitude 
criativa.” (Patrício: 1990: 92)

depende do modo como uma cultura 
encara um objecto do ponto de vista 
de uma prática, [onde] o objecto não 
justifica todas as opções de pertinência, 
aliás selecciona-as, admite algumas 
e exclui outras”, faz sentido reflectir 
sobre o conceito de cultura aliado 
à(s) leitura(s) e à própria identidade 
dos sujeitos. De facto, falar de leitura 
implica, sempre, dissertar sobre cultura, 
e vice-versa. O mesmo se passa 
com identidade, sentida nos Novos 
Programas de Português para o Ensino 
Básico (já assinalados neste trabalho), 
como património onde a língua detém 
uma importância capital, enquadrada na 
experiência humana, no conhecimento 
e comunicação linguísticos (domínio 
de regras gramaticais e interacção com 
os outros pela prática da oralidade e da 
escrita) e conhecimento translinguístico 
(relação da língua com a aquisição de 
outros saberes).

Mediante tal paradigma, e crentes de 
que mesmo na chamada cultura de 
massas podem existir aspectos que, na 
globalidade, não sejam completamente 
inúteis, porque necessários à 
sobrevivência dos sujeitos, que 
responsabilidade cabe então à escola 
enquanto agência de literacia e, 
concomitantemente, de cultura? Saberá 
o homem encontrar respostas? Deverá 
romper com as estruturas do passado, 
ou deverá incluí-las no presente para 
projectar o futuro?

Estas questões remetem-nos, ainda, para 
o dualismo sobre cultura e informação, 
conceitos tantas vezes confundidos e 
frequentemente inseparáveis.

“O papel nuclear do dinamismo 
global de qualquer cultura consiste, 
substancialmente, em criar (com 
base nos repositórios de informação 
produzida pelo Homem, ao longo 
do tempo) informação nova, cada 
vez mais poderosa e qualitativa, 
e em organizar estruturalmente o 
mundo que nos rodeia. A cultura, 
através do seu núcleo operatório que 
é por excelência a linguagem verbal 
investida nas línguas históricas 
existentes, tem esse poder de criar 
novos conhecimentos e de gerar 
estruturalidade, instituindo, assim, 
em derredor de nós, um sistema de 
organização social que é condição de 

135), quando, apoiando-se em Spencer, 
se interroga: “Todas as problematizações 
que ao longo dos tempos têm marcado o 
campo curricular repousam na célebre 
frase preconizada por Spencer, na 
segunda metade do século passado: 
«que conhecimento é o mais valioso?».” 
Esta interrogação do autor configura, 
em nossa opinião, o papel do professor, 
enquanto agente do desenvolvimento 
curricular, capaz de desenvolver um 
trabalho interactivo entre os Programas, 
o Projecto Educativo de Escola e o 
Projecto Curricular de Turma.2

Ainda assim, aquela controvérsia 
leva-nos à noção de quão difícil é 
definir “Cultura”, pois parece-nos que 
o conceito vem mudando, consoante o 
momento histórico que, por sua vez, 
ocorre a uma velocidade nunca antes 
vista. Perante a rapidez a que tudo 
acontece, corroboramos com Baptista 
(2003: 183), numa visão de abertura ao 
novo e, de algum modo, de oposição 
ao dogma, quando aquele refere que 
ser culto é, fundamentalmente, saber 
que, afinal, nada se sabe:

“Saber de saberes: saber-ser, 
saber-estar, saber-saber, saber- 
-construir(-se), saber-pensar, saber-
-dizer, saber-agir, saber-fazer, 
saber-realizar, saber-conduzir(-se), 
saber-sonhar, saber-criar, saber- 
-planear, saber-gerir, saber-dirigir, 
saber-decidir, saber-avaliar, saber-
-inovar… E, na base de tudo, saber 
que não se sabe!...”

Essa inquietação que o conhecimento 
provoca tinha já sido apontada por 
Edgar Morin (cit. Martins 2010), ao 
convocar a dúvida, argumentando 
que quanto mais se conhece, mais o 
sujeito mergulha em insegurança(s) 
e incerteza(s). Retomando a mesma 
asserção, Martins (2010: 39) afirma: 
“Daí que o discurso da pós-modernidade 
conjugue complexidade e desordem, 
de tal modo que afecta o homem, os 
valores morais e a educação, perante 
as contingências da globalização e 
os desafios dos avanços científicos e 
tecnológicos.”

No que concerne mais particularmente 
à leitura e às práticas a esta associadas, 
se, como diz Eco (2004: 150-151), “a 
pertinência [na interpretação dos textos] 

2-  Programa de Ensino do Português do Ensino Básico
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nos pede passa pelo abandono de tudo o 
que é “dogma” e “certeza”, substituindo 
estas referências pelo “problema” e 
pela “dúvida”, acreditando- se na ideia 
de que “viver hoje significa assumir 
definitivamente a incerteza e a conjectura, 
o devir e a mudança, numa atitude de 
dialogante superação transformadora de 
tudo quanto se vai degradando por força 
das leis da obsolescência e da entropia 
[…]” Embora partilhando, com o autor 
supracitado, este conceito de cultura 
numa permanente dialéctica, referimos 
mais uma vez que a escola deverá 
saber contrariar tendências e, de uma 
forma equilibrada, aprender a lidar com 
os imediatismos do tempo presente, 
contrário à reflexão, à promoção de 
competências linguístico-literárias, para 
uma educação para a literacia porque 
“[…] a mais importante «defesa» e a 
melhor e verdadeiramente inexpugnável 
«fortaleza» de qualquer povo reside na 
qualidade da educação e da formação 
que forem proporcionadas aos seus 
cidadãos […]”(Baptista, 2003: 184)

Ora, ao não permitir ser definida de 
uma forma assertiva e conclusiva, 
a cultura assume um significado 
multifacetado, por englobar um 
sem-número de procedimentos, de 
factos, de acontecimentos, de opiniões 
e de factores como nos apresenta 
Martins (2008: 43) e que dizem respeito:

“- À forma e ao estilo de vida de 
uma população; o desenvolvimento 
da civilidade e o legado de uma 
população;
- Ao aperfeiçoamento individual;
- À instrução/educação recebida por 
uma pessoa (percurso educativo);
- Às ideias e aos valores tradicionais, 
ao conjunto de produtos da cultura e 
ao cultivo dos objectos naturais;
- A um padrão de significados 
transmitidos historicamente;
- À mentalidade colectiva (massas ou 
de elite);
- Aos diversos âmbitos susceptíveis 
de serem cultivados (cultura física, 
intelectual, moral, especializada, 
técnica, artística, científica, 
espiritual, etc.);
- Ao sistema de símbolos e significados 
próprios de cada cultura.”

Mas, a leitura e a cultura podem, 
no dizer de Steiner (2003), não 
fazer de nós melhores pessoas, 

2. A Escola do século XXI: subsídios e 
concretizações

A educação para a cidadania, prevista 
nos Princípios Orientadores dos 
Novos Programas de Português do 
Ensino Básico3, numa perspectiva de 
transversalidade, percorrendo todos os 
ciclos de ensino, é hoje uma expectativa 
da escola portuguesa.

Actualmente, todos fazemos parte da 
Aldeia Global, fruto da era Marconi. 
Com efeito, tudo vem acontecendo tão 
rapidamente que não dá tempo a que 
o ser humano se interrogue, porque 
os acontecimentos sucedem-se a uma 
velocidade tal que até o espaço para a 
introspecção deixou de existir, porque 
sem tempo real para essa sensação, 
dando lugar a uma receptividade passiva, 
até já considerada ‘natural’.

Ao longo deste trabalho, procuramos 
mostrar que a cultura dos sujeitos, 
quando se encontra debilitada, pode 
influenciar negativamente a capacidade 
de ler, ao interferir no processo de 
compreensão do texto a ser lido 
e, concomitantemente, na criação 
de significados. Aproveitando este 
momento histórico-social de grandes 
rupturas, umas mais válidas do que 
outras, cremos assim que, na escola, 
de onde se espera o ensino sistemático 
e sistematizado da leitura, se deverá 
aproveitar para, de forma equilibrada, 
romper com modelos tradicionais de 
ensino, criando contextos propícios para 
o desenvolvimento de competências 
exigidas pelas novas formas de 
organização social, promotoras da 
“realização de acções, bem como a 
compreensão dos comportamentos 
de outrem”.

4 Corroboramos, aliás, 
as palavras de Baptista (2003: 181) 
quando afirma que a realização das 
grandes finalidades da Cultura e da 
Educação estão comprometidas ou 
mesmo impedidas pelas mudanças 
estruturais e funcionais próprias da 
sociedade actual, em que tudo está num 
constante devir, fruto da “crescente 
complexidade e mobilidade decorrentes 
da mundialização do espaço-tempo em 
que vivemos”, que nos impõem “uma 
cada vez mais auto-exigente mudança 
de perspectiva intelectual e de postura 
metodológica, relativamente a tudo 
quanto é fruto da acção criadora do 
homem.” Assim, a atitude que hoje se 

Ao mesmo tempo, a actualização do 
ensino à realidade social (e vice-versa) 
pretende que todas as formas de cultura 
têm lugar na escola, sob pena de esta 
perder de vez a capacidade de atrair 
e fixar os jovens: “A escola tem de 
tornar-se templo e tempo de cultura. 
Esta deve estar ali sob as suas formas 
mais importantes: a ciência, a arte, a 
técnica, a filosofia, o mito, a religião, o 
jogo. Se a escola se tornar isso, torna-se 
lugar e tempo de qualidade de vida 
infantil e juvenil.” (Patrício, 1990: 92)

Embora concordando com estes autores, 
acreditamos, de algum modo, no papel 
de diferenciadas aquisições apreendidas 
de forma mais informal, pois cremos 
que a identidade de qualquer sujeito se 
forma no meio cultural onde se insere, 
não podendo o vocábulo desligar-se do 
conceito de cultura, já que este

“[…] pretende o desenvolvimento 
de uma consciência subjectiva 
pelo qual o indivíduo se considera 
membro de uma colectividade e de 
uma cultura. Trata-se de um sentido 
de pertença do ‘eu’ em situações 
diferentes no decurso do tempo. É, 
pois, o vínculo do indivíduo a um 
património sociocultural concreto, às 
raízes comunitárias e a um modo de 
estar no mundo.” (Martins, 2008: 
40)

Porém, ao afirmarmos o compromisso 
intrínseco entre leitura e cultura, os 
leitores ingénuos (considerados em 
Eco) podem, neste momento que 
se vive, estar irradiados daquilo que 
encaramos como leitura e cultura e, 
consequentemente, desligados de 
um ensino desejável. De facto, na 
actualidade, não saber ler é, como 
já afirmámos, não ter consciência de 
si próprio, nem dos outros, porque, 
como diz Sardinha (2008), quando 
lemos, aprendemos a nossa língua com 
profundidade. É através desta, enquanto 
elemento de identidade, que o aluno 
toma conhecimento de si próprio e dos 
demais.

3- Artigo 3 do Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro
4- Programas de Português do Ensino Básico (2009: 15), in http://www.portugal.gov.pt/pt/Documentos/Governo/MEd/Programa_LPortuguesa_Basico.pdf, acedido em 18 de Dezembro de 2010
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indagar, a evaluar las pruebas, a 
escribir sus propios trabajos con 
argumentos bien estructurados y 
a analizar los argumentos que se 
exponen en otros textos.”

Deve, pois, a escola levar o aluno a fruir 
de várias linhas de leitura (implícitas 
e explícitas) que a construção textual 
sempre sugere. Como diz Azevedo 
(2006), baseando-se em Eco (1979), 
Mendonza Fillola (2003), as construções 
textuais encontram-se sempre inter-
conectadas, sendo que alguns elementos 
são actuantes na formação de um 
hipertexto, responsáveis pelos possíveis 
referentes inter-textuais que, ao serem 
contextualizados, aportam novas 
valências semânticas e pragmáticas, 
potenciadoras dos quadros mentais dos 
sujeitos, tão necessárias à proficiência 
da leitura. De facto, na senda de Jorge 
Luís Borges (s/d), um texto sempre fala 
de outros textos.

A escola deve permitir o alargamento 
do horizonte de expectativas do 
aluno, proporcionando-lhe textos, 
cujos modelos narrativos e poéticos 
se enquadrem na sua cultura, pois, 
como refere Zilberman (2003: 132), 
estes preservam “os seus papéis na 
prevenção do leitor enquanto dissidente 
da literatura e arte do seu tempo e/
ou mero consumidor passivo de uma 
cultura despersonalizada.”

Mediante tais dinâmicas, as bibliotecas 
têm um papel de suma importância 
a desenvolver: atrair a si todos os 
públicos para elevar o nível de literacia 
dos portugueses. A este propósito, The 
Library Association (1983)

5 define que a 
biblioteca pública só poderá ser entendida 
enquanto tal quando assumir como 
objectivos a educação, a informação, 
a cultura e o lazer, contribuindo para 
a qualidade de vida das sociedades 
democráticas. Em Portugal, para além 
deste tipo de bibliotecas, conta-se, na 
escola, mais particularmente com as 
BECREs, já assinaladas neste estudo, 
que, na opinião de Gimeno Sacristán 
(2003), funcionam enquanto espaços 
de compensação e complementaridade 
e instrumento da mesma narrativa 
ilustrada. Porém, queremos relembrar 
que a acção mais profunda destas 
instituições depende de verdadeiros 

questionar outras formas de vida e até 
de as viver, aguçando a sua capacidade 
de conseguir colocar-se no papel do 
outro. Desta coincidência entre o mundo 
representado no texto e o contexto onde 
o leitor se insere nasce a relação entre 
o leitor e a obra/mundo. Marisa Lajolo 
(1993) alerta para a artificialidade com 
que o texto literário é frequentemente 
tratado, servindo apenas o sistema de 
ensino e negando a leitura como fonte 
de prazer e fruição. Este caminho leva 
a um distanciamento entre o texto e 
o leitor, deixando de parte um campo 
infinito de possibilidades.

Para que tal não aconteça, a leitura 
não poderá reduzir-se às necessidades 
do quotidiano, sendo apenas 
instrumentalizada, pois, no dizer de 
Machado e Montes (2003:18):

“Es un absoluto desperdicio aprender 
a leer sólo para leer manuales de 
instrucciones y guías de autoayuda. 
Todo ciudadano tiene derecho 
a poder acceder a la literatura y 
descubrir y compartir una herencia 
humana común. El placer de leer 
no significa solamente encontrar 
divertida una historia o seguir las 
peripecias de una trama atractiva 
e fácil; además de los placeres 
sensoriales que compartimos con 
otras especies, existe un placer 
puramente humano: el de pensar, 
descifrar, argumentar, razonar, 
cuestionar, en fin, unir y confrontar 
ideas diversas. Y la literatura es 
una de las mejores maneras de 
encaminarnos hacia ese territorio de 
refinados placeres.”

As inferências, processo sempre 
presente na interrogação dos textos, 
sejam criativas ou pragmáticas, deverão 
proporcionar ao leitor um diálogo 
profícuo com o texto a ser lido, por 
forma a que este desenvolva (pelo 
treino, se necessário) um raciocínio 
capaz de monitorizar os seus actos e 
de ser responsável por eles. Fazemos 
nossas as palavras de Nussbaum (2010: 
84), quando diz:

“[…] se debería incorporar el 
pensamiento crítico a la metodología 
pedagógica de distintos cursos, 
enseñando a los estudiantes a 

no entanto, fazem-nos melhores 
pensadores, enquanto sujeitos mais 
aptos para a utilização da linguagem, 
mais interventivos e mais capazes de 
fazer escolhas, de modo a exercermos, 
em pleno, a nossa cidadania.Através 
da leitura, na sua perspectiva de 
transversalidade, poderemos ajudar os 
nossos alunos a gostar da língua e dos 
textos que nela se produzem. Vejamos 
as palavras de Fonseca (1992: 247):

“Ensinar a língua será, pois, 
necessariamente, proporcionar 
aos alunos que construam com 
consciência o seu mundo interior 
e o mundo em que se movimentam 
[…], proporcionar-lhes a construção 
criativa e a fruição da «forma de 
vida» que na língua se compreende 
e que por ela, na multiplicidade 
dos seus usos, se torna manifesta e 
continuadamente se renova.”

Por outras palavras, a língua, 
quando devidamente reflectida e 
interiorizada, dando aos sujeitos o seu 
conhecimento explícito, permite-lhes 
a entrada em universos de abertura e 
inúmeras possibilidades. Crendo que o 
conhecimento e a cultura se manifestam 
com pertinência no uso concreto da 
língua, as práticas de leitura serão 
seguramente a forma de aquela se poder 
expandir.

O desenvolvimento de práticas de 
cidadania, hoje tão importante no 
contexto pedagógico, pode, em nossa 
opinião e no âmbito da transversalidade 
da leitura, ser demonstrado em textos 
de qualidade (nomeadamente o texto 
literário), devendo haver um especial 
cuidado nas formas de os interrogar, 
como defendemos, neste estudo, 
baseados em autores como Aguiar e 
Silva (1999), Azevedo (2009) e Eco 
(2004), entre outros. Tal exercício, o 
da interrogação dos textos, é de suma 
importância, pois, sem ele não se 
conseguirá que aqueles ‘falem’, não 
passando, assim, de marcas silenciosas, 
no dizer de Eco, podendo perder-se ad 
aeternum todo o saber das palavras 
neles contidas. Com efeito, a literatura 
pode, através do recurso à ficção, dar-nos 
conta de uma realidade paralela à que 
o leitor vive no seu quotidiano. Deste 
modo, o sujeito tem a possibilidade de 

5-  “A leitura pública em Portugal – Manifesto”, Cadernos BAD, 1983, nº 1, IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
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mediadores de leitura, que, no fundo, 
serão sujeitos que, com preocupação 
constante na sua auto-formação, estarão 
atentos para os problemas que afligem 
a sociedade em geral e os alunos em 
particular. Aliás Cerrillo (2007) defende 
que mais importante que a promoção da 
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mesmo autor refere que, nesta tarefa, se 
incluem todo o tipo de mediadores: pais, 
professores, educadores, animadores, 
bibliotecários, autores e até os editores.
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património que é de todos nós.

Referências Bibliográficas

Aguiar e Silva, Vítor (1999). “Reflexões sobre 
os programas da literatura portuguesa no ensino 
secundário”. In Aprendendo a ensinar português. 
Actas do II Encontro Nacional da APP. Lisboa: 
Associação de Professores de Português, pp. 
173-183

Azevedo, Fernando (2006). “Literatura infantil, 
recepção leitora e competência leitora”. In 
Língua materna e literatura infantil - Elementos 
nucleares para professores do Ensino Básico, pp. 
11-32. Lousã: Lidel

Azevedo, Fernando (2009). “Literacias: 





285

Preciosa Silva, Ana Maria Morais e Isabel Pestana Neves
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa

[Palavras-chave] Currículos, 1º ciclo do 
ensino básico, Educação em ciências 

O estudo centra-se na análise do 
currículo de ciências do 1º ciclo do 
ensino básico.  Analisa-se a diferença 
nas mensagens veiculadas pelos 
documentos Competências Essenciais - 
Estudo do Meio e Programa do Estudo 
do Meio, concebidos em períodos 
distintos, mas actualmente coexistentes, 
relativamente ao que se ensina e à 
forma como se ensina e discute-se as 
possíveis implicações dessas diferenças 
de mensagem nas práticas dos profes-
sores. Teoricamente o estudo funda-
menta-se em perspectivas psicológicas 
e sociológicas com particular ênfase 
na teoria do discurso pedagógico de 
Bernstein. O estudo seguiu uma meto-
dologia mista, tendo sido usados proced-
imentos habitualmente associados quer 
às abordagens quantitativas (quadros 
teóricos) quer às abordagens qualitativas 
(análise interpretativa de documentos). 
Nos documentos curriculares analisou-
se, relativamente ao que se ensina, a 
complexidade dos conhecimentos sobre 
ciências e a complexidade das capaci-
dades investigativas. Quanto à forma 
de ensinar, analisou-se, em termos de 
poder e de controlo, as relações que 
definem os contextos instrucional e 
regulador do ensino-aprendizagem, 
concretamente as relações  professor- 
-aluno e escola-comunidade, e ainda as 
relações entre discursos  e entre espaços. 
Na análise das relações de poder e de 
controlo foram utilizados, respectiva-
mente, os conceitos de classificação e de 

enquadramento da teoria de Bernstein. 
O texto dos dois documentos curricu-
lares foi dividido em unidades de 
análise, cada uma das quais foi analisada 
de acordo com instrumentos concebidos 
para o efeito. Os resultados mostram 
que a mensagem subjacente aos dois 
documentos é diferente relativamente ao 
que se ensina e à forma como se ensina, 
embora a diferença seja mais acentuada 
no primeiro aspecto. O documento das 
Competências Essenciais apela mais 
à conceptualização das aprendiza-
gens do que o Programa e veicula uma 
prática pedagógica mais centrada no 
aluno. Tratando-se de documentos que 
coexistem há dez anos, esta diferença 
de mensagens poderá estar a reper-
cutir-se negativamente no processo 
de ensino-aprendizagem. Os profes-
sores, ao possuírem uma formação 
que nem sempre tem acompanhado as 
novas exigências da educação cientí-
fica, poderão sentir-se confusos perante 
mensagens diferentes. Além disso, os 
autores dos manuais escolares também 
sentirão dificuldade em conceber 
manuais consentâneos com princípios 
divergentes.  O estudo fornece, assim, 
dados importantes de reflexão sobre 
os princípios que norteiam o currículo 
de ciências no primeiro ciclo e o seu 
possível reflexo no ensino e aprendi-
zagem das ciências. 

O CURRÍCULO DE 
CIÊNCIAS NO 1º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO: ESTUDO 
DE (DES)CONTINUIDADES 

NA MENSAGEM 
PEDAGÓGICA 

[71]
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[Resumo] Perrenoud (2000) refere 
que descrevendo o trabalho docente, 
poderíamos elencar as competências 
do seu desempenho. Zabalza (2003) 
respondeu com o Código Pedagógico 
para uma docência de qualidade. 
Estas dimensões, operacionalizadas no 
Questionário de Opinião e Vivências 
Pedagógicas dos Docentes do Ensino 
Superior - QOVPDES (Chaves & Pinheiro, 
2006), revelam-nos o pensamento do 
professor sobre o seu desempenho desde a 
planificação das actividades docentes até à 
necessária revisão do processo realizado, 
passando pela metodologia, materiais, 
novas tecnologias, apoio aos estudantes, 
avaliação, coordenação com colegas, 
espaços e apresentação dos conteúdos. As 
dez dimensões são regras paradigmáticas 
proclamadas nas orientações pedagógicas 
de Bolonha.

[Palavra-chave] Pedagogia em 
Enfermagem; Qualidade no ensino superior 
e Código Pedagógico de Miguel Zabalza

Objectivos 

• Divulgar o Código Pedagógico de 
Miguel Zabalza.

• Operacionalizar o Código 
Pedagógico de Miguel Zabalza no 
formato de questionário de opinião 
e checklist de auto-avaliação.

• Analisar criticamente as vivências 
didáctico-pedagógicas valorizadas 
pelos docentes como importantes 
e presentes em função daquelas 
que se perspectivam, segundo 
o referencial teórico, como 
estruturantes e decisivas a curto 
prazo no Espaço Europeu de Ensino 
Superior.

  
Desenvolvimento

As competências pedagógicas 
requeridas aos docentes têm de ir ao 
encontro das novas metodologias de 
ensino/aprendizagem, dando resposta às 
dinâmicas sociais num contexto activo 
e exigente. Para além das explicações 
dos conteúdos científicos, ampliaram-
-se as funções docentes mais para 
actividades de assessoria e apoio aos 
estudantes, coordenação da docência 

com outros colegas, preparação de 
materiais didácticos, desenvolvimento 
e supervisão de actividades de 
aprendizagem em distintos ambientes 
(Zabalza, 2003).

As competências tradicionais 
dos docentes, conhecerem a sua 
disciplina e explicá-la aos alunos, 
revela-se no actualmente insuficiente, 
implicando uma transferência do 
papel de especialista da disciplina 
para pedagogo da disciplina, como 
refere Zabalza (2004a), refocando o 
pólo professor/ensino no pólo aluno/
aprendizagem (Cachapuz, 2006).  
O código pedagógico de Miguel Zabalza 
revela-nos o pensamento do professor 
sobre o seu desempenho abrangendo toda 
a actividade docente desde a planificação 
das actividades docentes até à necessária 
revisão do processo realizado, passando 
pela metodologia, materiais de 
apoio, novas tecnologias, apoio aos 
estudantes, avaliação, coordenação 
com os colegas, gestão dos espaços e 
selecção e apresentação dos conteúdos.  
O código pedagógico de Miguel 
Zabalza permite-nos responder a dois 
objectivos basilares para uma análise 
e auto-avaliação no ensino superior 
para uma pedagogia de qualidade. 
Em primeiro lugar pretendemos um 

VIVÊNCIAS DIDÁCTICO-
PEDAGÓGICAS DOS 

DOCENTES DO ENSINO 
DA ENFERMAGEM: 

UMA PROPOSTA DE 
OPERACIONALIZAÇÃO DO 
CÓDIGO PEDAGÓGICO DE 

MIGUEL ZABALZA

[72]
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modelo teórico que valorize a acção 
do docente e do seu contexto, isto 
é, que reflicta sobre as condições 
do seu desempenho. Em segundo 
lugar pretende-se que esse modelo 
esteja de acordo com os pressupostos 
emanados pelo Processo de Bolonha.  

Metodologia 

O código pedagógico de Miguel Zabalza 
é um modelo que permite auto-avaliação 
e, simultaneamente, encaminha e 
enquadra para uma definição de 
desenvolvimento profissional, abordando 
tanto o pensamento do docente como 
também a sua conduta (Biggs, 2004).  
Apresentamos os elementos-chave 
que constituem as dez dimensões de 
qualidade que por sua vez orientaram 
a elaboração dos itens que integram 
o Questionário de Opinião das 
Vivências Pedagógicas dos Docentes 
do Ensino Superior-QOVPDES.  
1. Planificação: Pôr em prática 
determinações legais, estabelecer 
os conteúdos, construir o manual e 
a didáctica da unidade curricular.  
2. Espaços: Controlar os espaços 
e condições ambientais em que 
se desenvolve a docência como 
potenciador do impacto formativo.  
3. Selecção e apresentação de 
conteúdos: Seleccionar, sequenciar, 
estruturar e apresentar adequadamente 
os conteúdos científicos.  
4. Materiais de apoio à aprendizagem: 
Orientar indirectamente a aprendizagem 
através de materiais, oferecendo 
sugestões sobre a melhor forma de abordar 
os conteúdos da unidade curricular.  
5. Metodologia: Definir as linhas 
matriciais transversais aos distintos 
métodos que configuram o nosso 
estilo de ensino, destacando a 
dependência e independência das 
actividades, o apoio e a exigência.  
6. Novas tecnologias: Manipular 
a informação e a comunicação 
com fins didácticos, constituindo 
um valor acrescido para além 
do aspecto gráfico e de suporte.  
7. Apoio aos estudantes: Ter 
presente no encontro formativo o 
propósito de provocar mudança de 
conhecimentos, condutas e sentimentos.  
8. Avaliação: Retornar atempadamente 
a informação ao estudante, para 
que este compreenda como foi e 
pode melhorar o seu desempenho.  
9. Coordenação com os colegas: 
Trabalhar em conjunto num contexto 
institucional, equilibrando as suas 
qualidades pessoais e a sua pertença 

ao grupo, desenvolvendo projectos 
integrados institucionalmente.  
10. Revisão do processo: Reajustar 
e sistematizar ao nível institucional, 
núcleo ou departamento e de cada 
docente, promovendo uma cultura 
de avaliação, fundamentação e 
documentação do trabalho desenvolvido.  
A investigação empírica desenvolvida, 
a partir do código pedagógico proposto 
por Miguel Zabalza teve como intenção 
conhecer a opinião de um conjunto de 
docentes de enfermagem acerca das 
suas vivências pedagógicas. Em análise 
esteve, relativamente a uma unidade 
curricular seleccionada, o carácter 
presente ou ausente dos aspectos 
didáctico/pedagógicos e o respectivo 
grau de importância atribuído.  
Dentro da prática docente de cada 
professor, este selecciona uma unidade 
curricular e responde tendo em conta 
exclusivamente as actividades que 
nela desenvolve. Na folha de resposta, 
à esquerda, o docente assinala se a 
actividade referida pelo item está 
ou não presente na sua vivência 
pedagógica ou se não se aplica à 
unidade curricular previamente 
seleccionada, e à direita se considera 
essa actividade muito pouco importante 
ou pelo contrário bastante importante, 
independentemente se a actividade está 
ou não presente na prática ou situação 
que promove, no contexto do curso 
e da unidade curricular que lecciona.  
Como nos referia Schon (1983), é 
necessário um património de análise, uma 
descrição detalhada de comportamentos 
ou práticas pedagógicas que guiem o 
docente aos aspectos a melhorar. Assim, 
seguindo as orientações de Vieira e 
colaboradores (2002), a formação 
dos professores poderá iniciar-se pela 
auscultação individual de necessidades 
de formação. Logo, a identificação 
destas necessidades poderá ser facilitada 
após a utilização individual desta 
checklist, a que chamamos Checklist de 
Auto-avaliação das Práticas Pedagógicas 
do Ensino Superior – CAPPES.  

Conclusões

Mudar a realidade pedagógica do 
ensino superior faz parte do horizonte 
de objectivos actuais dos seus docentes 
e discentes. Assim, todo e qualquer 
processo de mudança profunda e profícua 
passará pela tomada de consciência dos 
aspectos que são necessários mudar 
(Pinheiro, 2003). Só assim docentes 
e discentes terão oportunidade de se 
sentirem não só parte do problema 

mas da sua solução (Pinheiro, 2007).  
As dimensões mais valorizadas pelos 
docentes, independentemente de 
presentes ou ausentes nas suas práticas 
e situações de ensino/aprendizagem, 
dizem respeito ao Apoio aos estudantes, 
à Coordenação com os colegas, à 
Avaliação e às Novas tecnologias, 
integrando os grandes desafios que se 
colocam ao exercício pedagógico do 
dia-a-dia do docente e que, em muito 
contrariam as vivências seculares 
do docente do ensino superior e as 
suas competências mais tradicionais, 
centradas em si e no que ensina (e não 
no estudante e no que ele aprende) 
e no seu trabalho insulado (e não de 
coordenação com os demais colegas).  
Para uma melhor compreensão 
e clarificação destes resultados, 
juntámos a variável presença e 
ausência, passando assim a uma tríade 
de análise dos aspectos didáctico/
pedagógicos: Globalmente Presentes 
e Importantes, Globalmente Ausentes 
mas Importantes e Globalmente 
Ausentes e Pouco Importantes.  
Assim, os aspectos didáctico-
pedagógicos mais vezes considerados 
ausentes e importantes, dizem respeito 
a actividades de interacção docente/
docente ou docente/estudante. 
Observamos uma tendência para não 
valorizar, e manter ausente, a implicação 
dos estudantes no processo ensino/
aprendizagem, quando analisamos 
os aspectos didáctico-pedagógicos 
referidos pelos docentes, como 
ausentes, mas simultaneamente pouco 
importantes. Da amostra considerada é 
possível extrair que as dimensões a que 
os docentes mais importância atribuem 
e mais presentes estão nas suas práticas 
lectivas, são seis (em dez das dimensões 
de qualidade possíveis): a Planificação, 
a Selecção e Apresentação de conteúdos, 
o Apoio aos estudantes, a Metodologia, 
a Avaliação e as Novas tecnologias.  
Perante as dimensões referidas como 
mais importantes, ausentes ou presentes, 
é possível constatar que estamos perante 
uma amostra que indicia estar preparada 
para novos desafios pedagógicos, 
e que, ao que tudo indica, é uma 
amostra que valoriza uma pedagogia 
moderna e adequada aos parâmetros 
indicados pelos princípios reguladores 
e operacionais do Processo de Bolonha.  
Reflectir sobre o trabalho que se 
realiza com os estudantes, pensar 
sobre o que queremos desenvolver, 
poderá levar a melhoria na tomada 
de decisão pedagógica oferecida aos 
estudantes. É, pois, esta reflexão 
individual das práticas pedagógicas 
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que pretendemos proporcionar aos 
docentes a partir do QOVPDES e 
da CAPPES, contribuindo para a 
organização de possíveis mudanças, 
diminuindo e tentado contrariar uma 
hipertrofia funcional instalada (Zabalza, 
1987, cit. por Garcia, 1999, p.98).  
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[Resumo] Este trabalho aborda as 
políticas educativas que convergem 
para a avaliação educacional e estão 
relaccionadas com o surgimento de um 
novo paradigma baseado nas diretrizes de 
uma agenda global de educação, numa 
lógica de globalização localizada que 
altera os valores consolidados e adopta 
a avaliação para verificar o desempenho 
do sistema educativo e os resultados 
alcançados. Nesta perspectiva, vincula 
o desenvolvimento de valores ligados a 
competitividade econômica, em busca da 
eficácia das instituições de ensino superior 
e da efectividade académica, articulando-
-se em torno da globalização. Neste 
contexto, destacam-se as ações relativas 
a avaliação educacional implantadas no 
Brasil nas instituições de ensino superior 
a partir de 2004, quando foi instituída 
a legislação pertinente a avaliação 
institucional, como prática formalmente 
organizada e sistematizada.

[Palavras-chave] políticas educativas, 
avaliação educacional, ensino superior

Introdução

Este trabalho procura levantar algumas 
concepções e considerações que 
permitam demonstrar as imbricações 
existentes entre as políticas públicas 
educativas e as políticas de avaliação 
no contexto da globalização e da 
educação, notadamente na concepção 
da Agenda Globalmente Estruturada 
para a Educação (AGEE) apresentada 
por Roger Dale e tentar perceber as 
convergências no processo avaliativo da 
educação superior no Brasil em torno 
desta abordagem.

Portanto, em virtude das transformações 
oriundas da globalização que 
demandaram uma reconfiguração da 
educação com ênfase no conhecimento 
científico e tecnológico, o Estado se 
aproximou das universidades para 
atender as demandas do mercado e as 
directrizes dos órgãos supranacionais 
na exigência da qualidade, competência, 
eficácia e eficiência.

Neste contexto, aborda-se como o 
Brasil procurou direccionar suas 
políticas educativas de avaliação no 
sentido de sua inserção na perspectiva 
da AGEE, quando em 2004 institui 
o Sistema de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) por meio da lei 
10.861/04 no período do governo do 
Presidente Luis Inácio Lula da Silva, 
com os argumentos de promover a 
melhoria da qualidade da educação 
superior, a orientação da expansão 
da sua oferta, o aumento permanente 
da sua eficácia institucional, da sua 
efectividade acadêmica e social e, 
especialmente, do aprofundamento dos 
seus compromissos e responsabilidades 
sociais.

2.Globalização e educação

Com o declínio do projecto 
desenvolvimentista que concebia o 
Estado-Nação como espaço privilegiado, 
surge o projecto de globalização, onde 
emergem novas formas de governação e 
de regulação, de carácter supranacional, 
que interferem no âmbito das políticas 
educativas e cuja intervenção dos 
organismos internacionais é visível 
diante da intensificação nas relações, nas 
interacções e nas práticas económicas, 
políticas e sociais que se instalam por 
todos os países.

Na década de 1990 assiste-se ao fim 
da polarização política/económica 
e o consequente fortalecimento do 
neoliberalismo que proporcionou 
um desequilíbrio de forças em nível 
mundial. A partir desta fase, fortaleceu-se 
o discurso da globalização que envolve 
processos entrelaçados e bem sucedidos 
que têm capacidade de designar como 
local, processos globais.

Desta forma, entende-se que ocorre a 
globalização localizada, que segundo 
Santos (2001, p.71) consiste: “no 
impacto específico nas condições locais 
produzido pelas práticas e imperativos 
transnacionais” o qual converge para 
todo tipo de acção, inclusive a política 
educativa. Como exemplo, tem-se 
o Processo de Bolonha (1999), que 
repercute nos países europeus, na 
medida que propicia a mobilidade 
académica dos estudantes de nível 
superior, dentre outras práticas, a fim 
de buscar a sustentabilidade académica 
europeia frente aos concorrentes. 
Portanto, numa época de globalização, as 
sociedades vão gradualmente deixando 

A CONVERGÊNCIA DO 
BRASIL NA AGENDA 

GLOBAL DAS POLÍTICAS DE 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

[73]
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sociedades,daí por que qualquer teoria 
da política pública precisa também 
explicar as inter-relações entre Estado, 
política, economia e sociedade (SOUZA, 
2006, p.24).

Nesta perspectiva, as políticas educa-
cionais, um dos eixos estruturantes 
das políticas públicas, envolvem as 
relações e as tensões entre o poder 
político, económico e o campo educa-
cional. Neste espaço, encontram-se as 
relações básicas de referência para que 
se situem as diversas acções da esfera do 
Estado no âmbito da educação.

Desta forma o carácter conjuntural das 
políticas do Estado repercutem sobre 
a natureza das políticas educacionais, 
pois estas gestam-se de “cima para 
baixo”, quando é objectivo explícito do 
Estado e por consequência envolve os 
diversos actores que congregam a área 
educacional.

Neste sentido a avaliação serve 
como vector na análise de resultados 
e proporciona a continuidade das 
actividades, por meio das informações 
que possibilitam as tomadas de decisões 
em prol de mudanças e melhorias que 
beneficiam o contexto educativo. Em 
suma, este é um processo que permite 
transformar ou sedimentar práticas que 
se desenvolvem no interior de quaisquer 
atividades em busca da qualidade.

Para Afonso (2005) a avaliação possui 
duas formas de abordagens no que se 
refere as problemáticas existentes, uma 
com foco nas análises da educação 
escolar e outra que em nosso trabalho 
merece maior destaque, que discorre 
e analisa os resultados de teorias e 
trabalhos empíricos que baseiam-se 
e fundamentam-se na estrutura da 
avaliação quanto ao seu objecto na 
problemática investigativa.

Nesta visão a avaliação deve se pautar 
e verificar os diversos e dispersos 
enquadramentos e regulamentações 
legais ou estatais que ao longo do tempo 
têm vindo a condicionar a escolha de 
diferentes sistemas, modelos ou formas de 
avaliação – eles próprios referenciáveis 
a concepções antropológicas, filosóficas 
ou pedagógicas, cuja compreensão 
exige o conhecimento aprofundado 
de períodos históricos específicos, ou 

ao mesmo tempo que reconstróem as 
relações entre as nações (DALE,2004, 
p.423).

Na concepção da abordagem de Roger 
Dale (2004) a educação, enquanto 
variável dependente neste processo, 
centra-se em três questões fundamentais: 
a quem é ensinado o quê, como, por 
quem e em que circunstâncias?; como, 
por quem e através de que estruturas, 
instituições e processos são definidas 
estas coisas, como é que são governadas, 
organizadas e geridas; quais são as 
consequências sociais, individuais 
destas estruturas e processos?[...] somos 
solicitados a perguntar como é que estas 
estruturas e processos, que tipicamente 
referimos sob a designação” sistemas 
educativos”, afectam as oportunidades 
de vida dos indivíduos e grupos e a 
totalidade das relações dos sistemas 
educativos com as colectividades e 
instituições sociais mais amplas de que 
fazem parte. (DALE, 2004, p.439).

Nesta abordagem percebe-se que 
as mudanças económicas, políticas 
e das práticas educativas não se 
confinam estritamente ao espaço 
nacional, mas interagem em sentido 
mundial(DALE,2004).

3.Políticas públicas, políticas 
educativas e avaliação

Ao se reflectir sobre políticas educativas 
e avaliação educacional deve-se 
considerar que estas se inserem num 
contexto mais abrangente das políticas 
públicas que estão na sua essência 
fortemente ligadas ao papel do Estado 
em face dos processos globais.

As políticas públicas se caracterizam 
como um processo complexo e se 
submetem a tutela do Estado ou Estados, 
portanto do ponto de vista teórico- 
-conceitual, a política pública em geral e 
a política social em particular são campos 
multidisciplinares, e seu foco está nas 
explicações sobre a natureza da política 
pública e seus processos. Por isso, uma 
teoria geral da política pública implica 
a busca de sintetizar teorias construídas 
no campo da sociologia, da ciência 
política e da economia. As políticas 
públicas repercutem na economia e nas 

de ser as únicas ou as principais 
unidades de análise sociológica e 
consequentemente, a compreensão dos 
processos sociais passa cada vez mais 
pela sua referenciação a contextos mais 
abrangentes que naturalmente já não 
se confinam às fronteiras locais ou 
nacionais tradicionais (AFONSO, 2002, 
p.111).

Neste sentido, acções, práticas e políticas 
desenvolvidas localmente possuem 
ampla abrangência e convergência 
global.

Devido a globalização, agências 
multilaterais – Banco Mundial (BM), 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e outras desenvolvem agendas 
globais na área das políticas educativas, 
nomeadamente na avaliação, como forma 
de promover a melhoria da qualificação 
de mão-de-obra, da optimização de 
recursos e da gestão compartilhada de 
responsabilidade das escolas com o fim 
de atender as expectativas do mercado 
conforme se depreende do Boletim da 
OCDE de 1991, nº 59 (AFONSO, 2002).

A relação globalização e educação 
possui duas abordagens distintas 
, a primeira denominada Cultura 
Educacional Mundial Comum 
(CEMC), desenvolvida por John Meyer 
e colaboradores na Universidade de 
Stanford advoga que o “desenvolvimento 
do sistemas educativos nacionais e as 
categorias curriculares se explicam 
através dos modelos universais de 
educação, de estado e de sociedade, 
mais do que através de factores 
nacionais distintivos ” (DALE,2004, 
p.425). Depreende-se que na abordagem 
CEMC, o Estado e as instituições 
nacionais se orientam pelos modelos 
universais e supranacionais, e 
desempenham um papel secundário nas 
políticas de educação.1

Contrapondo a abordagem CEMC, 
Roger Dale (2004) apresenta a 
Agenda Globalmente Estruturada 
para a Educação (AGEE), esta 
abordagem “ implica especialmente 
forças económicas operando supra e 
transnacionalmente para romper, ou 
ultrapassar, as fronteiras nacionais, 

1 - Aprofundar estudo em DALE, Roger, “ Globalização e educação: demonstrando a existência de uma cultura mundial comum ou localizando uma agenda globalmente estruturada para a educação”? in: Educ. 
Soc, Campinas, vol. 25, n.87, p.423-460, Mai/Ago. 2004. Consultar AFONSO, Almerindo J. “ Estado, globalização e políticas educacionais: elementos para uma agenda de investigação”in: Revista Brasileira de 
Educação, nº 22, Jan/Fev/Mar/Abr,2003
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concepção de políticas específicas do 
Estado-Nação nos campos económico, 
social e educativo e, concomitantemente, 
o abarcamento de todos estes campos  
numa  concepção  única  de políticas  
para  a competitividade económica, ou o 
crescente abandono ou marginalização 
(retórica) dos propósitos sociais da 
educação (BALL, 2001, p.100).

O destaque da avaliação educacional 
surgiu de uma convergência de factores 
que vão de uma dimensão ampla até 
situações específicas de determinadas 
realidades locais. O elo comum desta 
convergência é o propósito de atender 
as demandas do mercado globalizado na 
busca da competividade,da competência, 
eficiência e eficácia.

O marco da avaliação educacional 
surgiu nos anos 1980 nos Estados 
Unidos, em consequência do relatório 
A Naction in Risk, que apontou o fraco 
desempenho dos estudantes americanos 
em testes estandardizados, comparados 
com estudantes de outros países. 
Este evento foi o sinal de alerta que 
desencadeou a implantanção de testes 
nas escolas americanas e a comparação 
dos seus resultados e culminaram 
na implementação de uma série de 
medidas punitivas àquelas escolas, 
distritos, professores e estudantes que 
não atingissem os índices estipulados 
como aceitáveis (AFONSO, 2002, 
2009) .

Diante desta assertiva, penalizava-se 
uma comunidade inteira que dependia 
daquela instituição. O objectivo era 
estipular a meritocracia, a concorrência, 
estabelecer rankings e torná-los 
públicos, como alternativas para que a 
comunidade pudesse escolher a melhor 
escola para seus filhos.

Neste sentido, Ball (2004) destaca 
uma cultura de performatividade 
que controla a distância sem parecer 
controlar. Ela permite que o Estado 
insira-se profundamente nas práticas 
e subjectividades das instituições do 
sector público e de seus trabalhadores 
sem parecer fazê-lo.

Através de procedimentos técnicos, 
mascara-se o poder político e isenta-se 
os actores responsáveis por sua 
deliberação e sua execução, por ser 
considerado um projecto emanado e 
respaldado pela academia.

Neste sentido, a avaliação é um 

países pela qualidade do ensino 
perspectiva, igualmente, que a tendência 
em torno da valorização da avaliação 
continuará a manifestar-se nos próximos 
anos (AFONSO, 2002, p.112).

Portanto, pergunta-se: o que tem desper-
tado este interesse? o que pretende e 
principalmente, o que omite essa ênfase 
na avaliação educacional?

Note-se que estas transformações 
ocorreram a partir da crise do Estado 
Provedor (também denominado Social, 
Providência ou de Bem Estar Social) 
nos anos de 1970, quando o Estado 
direciona-se para o modelo econômico 
neoliberal, caracterizado pela 
diminuição da intervenção do Estado e 
o incentivo ao sector privado.

Segundo Mousse (cf Barreyros & 
Rothen, 2007, p. 134) instaura-se: um 
primeiro movimento de des-regulação 
das actividades económicas e afastameno 
do Estado das suas actividades clássicas. 
Num segundo momento, o Estado volta 
a ter a função de regular a economia, 
mas em um sentido diferente do Estado 
Provedor: fiscaliza a provisão privada 
de serviços sob a sua regulação.

Deste modo, observa-se a preocupação 
em torno da avaliação em todos os níveis 
educacionais com foco no resultado, 
percebe-se ser esta uma prática que se 
verifica simultaneamente em vários 
países, conforme estudos apontados 
por Hargreaves (1998, 2003), ao indicar 
que a mudança educativa acelerada é 
um fenómeno global, sistêmico e inter- 
relacionado ao novo papel do Estado.

O Estado não se retira da educação, 
mas adopta novas funções, a de Estado 
regulador e avaliador, que define as 
orientações e os alvos a atingir, ao 
mesmo tempo que constrói um sistema 
de monitorização e de avaliação para 
saber se os resultados desejados foram 
ou não alcançados (Lessard, Brassard & 
Lusignan, 2002, p.35, cf. Barroso, 2005).

O Estado avaliador segundo Afonso 
(2002) caracteriza-se em sentido amplo 
em um agente que permite a adopção 
das práticas do mercado e de modelos 
gestionários no sector público na 
dimensão adotada pelo sector privado, 
consolidando e admitindo este modelo 
também no âmbito da educação.

Nesta linha de pensamento, Ball afirma 
que assiste-se ao desaparecimento da 

de determinadas conjunturas políticas, 
sociais e económicas (AFONSO, 2005, 
p.17).

No contexto educacional, conforme 
Dias Sobrinho (2003, p.43) “a avaliação 
deve ser concebida como um amplo 
processo de conhecimento, interpre-
tação, atribuição de juizo de valor, 
organização e instauração de ações e 
metas para melhorar o cumprimento 
das finalidades públicas e sociais das 
instituições”.

Nesta concepção Luckesi (1996, 
p.33) considera a avaliação “como um 
julgamento de valor sobre manifestações 
relevantes da realidade, tendo em vista 
uma tomada de decisão”.

Diante destes conceitos percebe-se 
que na avaliação, a ênfase no juizo 
valorativo, expressa a qualidade 
de padrões sociais dentro de uma 
determinada concepção de mundo, onde 
exige-se uma acção efectiva para atingir 
os objectivos propostos relactivos ao 
objecto avaliado.

Entretanto, vive-se numa sociedade 
que valoriza a competitividade e o 
individualismo, e que propaga a 
mercantilização da educação para 
atender as exigências do mercado, 
portanto, são estes os valores 
actualmente considerados parâmetros 
para a aferição da qualidade da 
educação, e apesar da defesa dos 
elementos técnicos sobressaírem nas 
discussões das práticas avaliativas, 
que demonstram uma neutralidade, na 
realidade estas disfarçam os interesses 
e os valores políticos, filosóficos, éticos 
e económicos comprometidos com um 
determinado modelo de sociedade.

A avaliação tem o objectivo de corrigir 
distorções, consolidar acções e apontar 
caminhos. A avaliação das instituições 
educacionais, a partir dos anos 1990, está 
na pauta de implantação das diversas 
políticas educativas como um processo 
amplo que converge para a construção 
de uma agenda global sugerida pelos 
organismos supranacionais, os quais 
delimitam os espaços de actuação dos 
países centrais, semi-periféricos e 
periféricos.

Consoante a esta questão Afonso (2002) 
destaca o pensamento da UNESCO 
citado num Rapport mondial sur 
l’éducation de 1991 que alerta sobre a 
preocupação crescente dos diferentes 
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estudantes, recuperando aspectos 
parciais de cada uma das experiências  
avaliativas  anteriormente  realizadas,  
re- configuradas, mas exclui a menção 
explícita à análise global dos resultados 
do sistema que estava prevista na 
desarticulada sistemática de avaliação 
vigente até a sanção da lei que instituiu 
o SINAES (BARREYROS & ROTHEN, 
2006, p. 965).

O SINAES tem como objectivo atribuir 
valor as Instituições de Ensino Superior 
(IES) na ótica da aferição de resultados do 
mérito do sistema de educação superior, 
considerando aspectos como qualidade, 
regulação, distribuição e uso adequado 
dos recursos públicos, produção de 
informações para auxiliar a tomada 
de decisão com relação a implantação 
de políticas de melhoria educativa do 
ensino superior e a transparência das 
acções das IES para a sociedade.

Neste contexto, a lei 10.861/04, 
estabelece no artigo 2º, alínea I, que 
a avaliação das instituições, dos cursos 
e do desempenho dos estudantes deve 
assegurar:

I - a avaliação institucional interna 
e externa, contemplando a análise 
global e integrada das dimensões, 
estruturas, relações, compromisso  
social,  actividades,  finalidades  e 
responsabilidades sociais das insti-
tuições de ensino superior e de seus 
cursos (BRASIL,2004).

Percebe-se que a universidade não difere 
em suas atribuições administrativas de 
outros tipos de organizações, entretanto 
possui características próprias relativas 
as suas finalidades políticas-sociais 
e que também adoptou a avaliação 
como forma de mensurar e valorar suas 
atividades institucionais com o propósito 
de melhorar e auxiliar os procedimentos 
gestionários aplicados, pois nas 
organizações, a avaliação é quase sempre 
um instrumento fundamental em termos 
de gestão. Particularmente importante 
na estruturação das relações de trabalho 
( por exemplo, como instrumento de 
selecção, promoção e desenvolvimento 
profissional) a avaliação é também um 
instrumento importante de controlo e de 
legitimação organizacional. As escolas 
(enquanto organizações complexas) 

para a cidadania democrática, a justiça 
social e o desenvolvimento sustentável 
(BRASIL,2006).2

Diante destas constatações o Estado 
determina as diretrizes que norteiam e 
apoiam-se em pressupostos académicos 
e políticos para integrar o plano 
educacional do país com os processos 
de avaliação.

Nesta lógica, desde a década de 1980, 
iniciam-se debates e discussões acerca 
da avaliação da educação superior 
brasileira, portanto, há três décadas, o 
processo avaliativo destaca-se como 
um procedimento de análise interna 
de conhecimento institucional ou como 
instrumento regulador das instituições 
pelo Estado ou pelo mercado e ainda 
hoje ocupa esta centralidade.

Convém antes de abordar as questões 
relaccionadas ao sistema avaliativo 
actualmente vigente no Brasil, identificar 
os principais processos anteriores de 
avaliação, onde destacam-se o Programa 
de Avaliação da Reforma Universitária ( 
PARU) de 1983 que possuia uma ênfase 
quantitativa e objetivista e posteriormente 
o Programa de Avaliação Institucional 
da Universidades Brasileira (PAIUB) 
de 1993 que surge em contraponto 
as práticas quantitativas do PARU, 
pois, o PAIUB caracterizava-se pelo 
seu carácter voluntário, participativo e 
institucional.3

Entretanto, em decorrência de uma 
conjunção de factores que conduzem 
a reestruturação do controle das 
politicas do ensino superior no Brasil, 
entra em vigor o Sistema de Avaliação 
da Educação do Ensino Superior 
(SINAES) a partir do ano de 2004, 
durante o Governo Lula da Silva, o qual 
estabeleceu instrumentos integrados 
de credenciamento e acreditação e a 
verificação sistemática do desempenho 
individual e institucional do ensino 
superior brasileiro.

Portanto em termos de políticas de 
avaliação da educação superior, a lei 
10.861/04 que instituiu o SINAES, 
direcciona o objecto da avaliação 
nas instituições, nos cursos e nos 

instrumento de regulação e de 
governação, porque do ponto de vista 
político determina o que os actores das 
instituições devem fazer. A normatização 
é abrandada e incrementam-se os 
recursos de avaliação.

É a chamada regulação pós-burocrática 
(Barroso,2005), própria da 
despolitização das políticas por meio 
das agências supranacionais e que 
caracteriza-se pela ambiguidade do 
Estado. Diferente do modelo burocrático, 
controlador e regulamentador, o modelo 
pós-burocrático é negociador e avaliador.

Nesta vertente, a função do poder 
político continua dominante e o 
que ocorre é a mudança na estrutura 
administrativa e nas competências com 
intenção de camuflar o controlo sob 
outras formas. Na verdade, estas acções 
tornam invísiveis sob o pretexto da 
avaliação, a regulação da educação pelo 
poder politíco constituído.

4.A Avaliação do Ensino Superior no 
Brasil: SINAES

A educação superior é um processo 
complexo e tem como pressuposto 
contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade por meio de pesquisas e 
da formação académica profissional. 
Consoante esta afirmativa percebe-se 
seu papel fundamental no 
desenvolvimento das pessoas e das 
sociedades na condução da construção 
harmônica do indivíduo.

No Brasil, conforme está 
consubstanciado no documento que 
traduz as concepções e regulamentações 
do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES) a 
importância da Educação Superior no 
conjunto das políticas públicas tem sido 
crescentemente reconhecida, não apenas 
em função do seu valor instrumental 
para a formação académico- profissional, 
para as atividades de pesquisa científica 
e tecnológica, para o desenvolvimento 
econômico e social e ou pela sua 
contribuição para a formação ética e 
cultural mais ampla, mas igualmente 
em função do lugar estratégico que 
ocupa nas políticas públicas orientadas 

2-  SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção à regulamentação / [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnísioTeixeira]. – 2. ed. ampl. – Brasília: Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2004.
3-  Para aprofundamento ver BARREYRO, Gladys B & ROTHEN, José Carlos. “ Para uma história da avaliação da educação superior brasileira: análise dos documentos do PARU, CNRES, GERES E PAIUB”. 
Avaliação, Campinas, v.13, n. 1, p 131-152, Mar, 2008.
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Isto posto, a qualidade da educação 
superior no país, começa a despertar 
interesse devido ao seu papel estratégico 
e a estreita relação entre pesquisa 
científica e tecnológica e suas aplicações 
no mercado.

Esta nova realidade - a desigualdade 
diante do conhecimento - coloca 
os países desenvolvidos em posição 
privilegiada em face do hemisfério 
sul, e esta nova forma de desigualdade 
é o mais importante desafio a ser 
enfrentados por países, como o Brasil, 
que não queiram aceitar a divisão entre 
nações produtoras e consumidoras de 
conhecimento e tecnologia (BRASIL, 
2004,p.10).

Diante do exposto, percebe-se no 
documento referente a concepção 
e regulamentação do SINAES, o 
comprometimento do Brasil na 
dinâmica da globalização da educação 
conforme a abordagem da AGEE visto 
que os efeitos mais importantes dos 
processos de globalização no campo da 
educação ocorrem através da mediação 
do Estado, da sua posição no contexto 
global e do complexo de relações sócio-
-político-institucionais  que configuram  
o contexto nacional. Desse modo, a 
elaboração e o desenvolvimento de 
políticas educativas nacionais inscrever-
se-iam numa agenda globalmente 
estruturada no sentido de que os 
problemas identificados ou endereçados, 
as prioridades perseguidas, os recursos  
mobilizados,  as  soluções  prosseguidas  
são decisivamente condicionadas 
pelas dinâmicas e relações político-
econômicas globais (ANTUNES,2008, 
p.8).

Estes processos são percebidos pelos 
Estados de forma diferenciadas e são 
reestruturados de acordo com suas 
especificidades e adaptados ao contexto 
local que seguem as diretrizes globais 
ainda que o leque de escolhas dos Estados 
possa encontrar-se diminuído, estes 
não só continuam a ser protagonistas 
decisivos da regulação supranacional, 
como constituem instâncias de mediação 
cruciais na definição de políticas 
educativas cujo desenvolvimento se 
substancia nos níveis nacional, local e 
institucional (ANTUNES, 2008, p.8).

No cenário brasileiro as políticas 
avaliativas do ensino superior , 

providência em sociedades capitalistas, 
quer do modelo do Estado totalitário 
em economias planificadas) aproveita 
os insucessos do capitalismo e do 
socialismo real para se transformar 
numa nova ideologia, que os ventos 
da globalização ajudam a espalhar 
rapidamente (AFONSO, 2005, p. 129).

Desta maneira, justifica-se o surgimento 
de um quase mercado, cujo conceito 
é aplicado no contexto particular da 
educação, porque este mercado é 
regulado pelo Estado, não apresentando 
o modelo clássico da concorrência 
perfeita (AFONSO, 2005).

Nesta dinâmica a avaliação passa 
a exercer um papel fundamental, 
inicialmente nos países centrais, 
notadamente nos Estados Unidos e 
Inglaterra, e a posteriori nos países 
periféricos e semi-periféricos. E 
hoje a centralidade deste processo 
assume relevância teórica e prática 
na análise de soluções das questões 
educacionais num nível macro que 
decorre do facto de nesses países 
terem iniciado, ou neles terem sido 
mais evidentes, as mudanças de rumo 
nas políticas educativas e avaliativas 
contemporâneas… enquanto países 
centrais, mostra ter relações (complexas 
e contraditórias) com outras mudanças 
de natureza política e economica no 
sistema mundial e estas, por sua vez, 
não podem deixar de ser accionadas 
para a compreensão  da especificidade  de 
outros contextos nacionais[…]de países 
semiperiféricos[…](AFONSO, 2005, 
p.10).

O Brasil ingressa neste quadro político 
econômico mais amplo, na década de 
1990, quando o papel do Estado é 
questionado, políticas recessivas são 
implantadas, bem como a privatização 
dos serviços públicos.

No bojo de diversas medidas 
económicas como medidas de 
regulação, iniciam-se as reformas na 
educação e a convergência do Brasil 
na nova governança educacional na 
década de 1990. Neste período é 
instituída entre outras acções, a política 
de avaliação na educação superior, 
por meio do Programa de Avaliação 
das Universidades Brasileiras (PAIUB) 
em1993.

têm, com algumas similitudes,  utilizado 
a  avaliação para  esses mesmos 
fins(AFONSO, 2005, p.18).

É relevante mencionar que na lei 
10.861/04 e suas regulamentações4, 
coexistem a visão formativa e 
emancipatória (na proposta de 
auto-avaliação) e a de controlo 
(aferição de produto) como ferramenta 
de regulação das instituições pelo Estado 
e/ou mercado, remanescentes da década 
de 1980 (ROTHEN & BARREYROS, 
2006).

Diante do exposto, verifica-se que a 
redação da lei deu-se de uma forma 
mitigada, contemplando as duas 
concepções de avaliação.

Entende-se assim, que o sistema 
de avaliação da educação superior 
brasileiro reconfigurou-se no sentido 
de tentar resgatar as políticas sociais de 
educação.

4.Convergência das Políticas 
Educativas de Avaliacão do SINAES 
e a AGEE

A educação e as políticas educativas 
passam por grandes transformações 
ditadas pela globalização e pelos orga-
nismos supranacionais a partir da 
década de 1980, em virtude da reestru-
turação económica e das exigências da 
sociedade do conhecimento.

Desta forma, os aspectos relacionados à 
qualidade consideram que o modelo de 
educação ligado ao Estado providência, 
com suas políticas sociais, voltadas para 
uma educação inclusiva, não atende as 
exigências de formação do perfil do 
trabalhador, necessário a um cenário 
internacional competitivo e as referidas 
mudanças – que se traduzem de 
diferentes formas em diferentes países – 
apresentam entretanto alguns traços em 
comum: quando presente, o modelo de 
Estado-providência é associado à crise 
e à incapacidade de sair da crise; os 
direitos sociais e culturais, assegurados 
por este modelo político começam 
a ser postos em causa; e o mercado 
renasce ou ganha uma nova dinâmica. O 
mercado, aliás, que é apresentado como 
antídoto contra os excessos da regulação 
estatal (quer do modelo de Estado 

4- Regulamentações do SINAES: Lei no 10.861, de 14 de Abril de 2004, Lei no 10.870, de 19 de Maio de 2004, Portaria no 2.051, de 9 de Julho de 2004, Portaria no 107, de 22 de Julho de 2004, Decreto 5.773 de 
9 de Maio de 2006.
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voltado para os interesses de mercado 
e de políticas neoliberais e orientado 
pelas diretrizes da agenda global que 
resultou no SINAES, adquiriu contornos 
próprios e foi recontextualizado e 
alinhado às políticas locais do Estado 
Nação de acordo com a abordagem da 
AGEE, pois, a maior parte das políticas 
são frágeis, produto de acordos, algo 
que pode ou não funcionar;  elas são 
retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, 
crivadas de nuances e moduladas através 
de complexos processos de influência, 
produção e disseminação de textos e, em 
última análise, recriadas nos contextos 
da prática (Ball, 2001, p. 102).

Desta forma infere-se que as políticas 
educativas de avaliação que ocorrem 
actualmente na educação superior 
brasileira coadunam-se com a reflexão 
apresentada por Ball e a abordagem 
desenvolvida por Roger Dale.

Referências Bibliográficas

AFONSO, Almerindo J. Políticas contemporâneas 
e avaliação educacional, in: LIMA, Licínio e 
AFONSO, Almerindo J. Reformas da Educação 
Pública. Democratização, Modernização, 
Neoliberalismo. Edições Afrontamento, Porto, 
2002. p.111- 127.

AFONSO, Almerindo J. Avaliação educacional: 
regulação e emancipação: para uma sociologia 
das políticas avaliativas contemporâneas. 3ª ed. 
São Paulo: Cortez, 2005.

AFONSO, Almerindo J. Nem tudo o que conta 
em educação é mensurável ou comparável. 
Crítica à accountability baseada em testes 
estandardizados e rankings escolares, in 
Revista Lusófona de Educação, 2009,13, 13-29. 
Disponível em: http://www.scielo.oces.mctes.pt/
pdf/rle/n13/13a02.pdf acesso em: 24 de Abril de 
2011.

ANTUNES, Fátima. A nova ordem educacional. 
Espaço europeu de educação e aprendizagem ao 
longo da vida.Almedina: Coimbra, 2008.

BALL, Stephen J. Direções políticas globais e 
relações políticas locais em educação. Currículo 
sem Fronteiras, v.1,n.2, p.99-116, Jul/Dez2001. 
Disponível em www.curriculosemfronteira.org, 
acesso em 20 de Novembro de 2009. ISSN1645-
1384.

BALL, Stephen J. Performatividade, privatização 
e o pós estado do bem estar social.Educ.Soc. 
Campinas, vol. 25, n.89, p.1105-1126, Set/Dez 
2004, disponível em http://www.cedes.unicamp.
br – acesso em 7 de Agosto de 2010.

notadamente no período de 1995 a 2010, 
nos governos de Fernando Henrique 
Cardoso e Lula da Silva baseiam- 
-se na condução da elaboração de 
conteúdos para satisfazer as exigências 
contemporâneas.

Nesta época, o predominío do 
neoliberalismo traduz-se pelo discurso 
que define a educação em todos os 
níveis convergindo para as orientações 
estabelecidas pelo mercado globalizado 
e são marcantes os incentivos nas 
reformas das instituições universitárias 
com foco na eficiência, accountabilty, 
acreditação, universalização, 
competitividade internacional e 
privatização (TEODORO,António & 
TORRES, Carlos, 2005).

Neste plano, a convergência da política 
avaliativa no Brasil, representada neste 
trabalho, pelo SINAES, ocorre sob 
argumentos de inadequação e falta de 
qualidade na educação e constituiu uma 
política de gestão relacionada ao novo 
modelo social. 

Frente a este panorama infere-se que 
as políticas educativas brasileiras 
encontram- se assentes nas configurações 
da AGEE e que elas convergem para 
as diretrizes emanadas pelos órgãos 
supranacionais que orientam as politicas 
educativas, mas são reconfiguradas no 
espaço local.

5. Considerações Finais

No contexto das políticas públicas 
globalizadas inserem-se as politicas 
estruturantes da educação, dentre 
elas, as politicas avaliativas que 
convergem para uma agenda orientada 
pelos organismos supranacionais a 
ser adoptada pelos diversos Estados 
na perspectiva da lógica de mercado 
com seus valores de competitividade, 
qualidade, eficácia e eficiência.

Estes valores consolidam-se por meio 
de estratégias que baseiam-se nas 
informações e orientações obtidas 
pela avaliação institucional externa e 
interna, considerando que as mudanças 
no cenário político educacional 
relacionam-se às transformações 
de natureza económica, política, 
educacional e pessoal.

Neste cenário, o processo de avaliação 
institucional da educação superior 
no Brasil implantado num período 
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[Resumo] Neste artigo apresenta-se 
a análise de um questionário que se 
constitui como instrumento de estudo 
numa investigação que tem por objetivo 
compreender como famílias e profissionais 
perspetivam qualidade em educação de 
infância. Após uma breve introdução 
à problemática da qualidade nestes 
contextos, sistematiza-se o processo de 
construção e análise do questionário e, 
por último, apresentam-se os resultados 
que emergiram das respostas dos 98 
agentes educativos interpelados. A análise 
dos resultados permitiu concluir que, das 
dimensões que orientam o nosso estudo, 
a dimensão organizacional e ambiental 
são as mais consideradas nas respostas. 
Em situação inversa, identificámos a 
dimensão relacional.

Introdução

Nesta comunicação apresentam-se 
os primeiros resultados de uma 
investigação que procura compreender a 
qualidade em educação de infância sob 
a perspetiva das famílias e profissionais. 
Procuramos ouvir e dar voz aos 
diferentes agentes educativos sobre 
o fenómeno da qualidade. Assim, a 
informação recolhida permitiu fazermos 
uma primeira abordagem ao modo como 
os agentes educativos perspetivam a 
qualidade em contextos para a infância, 
bem como, em que medida estas mesmas 
perspetivas convergem e/ou divergem.

A nossa intenção é olhar 
compreensivamente para os sujeitos 
particularmente, aqueles que se 
encontram diretamente envolvidos 
em contextos de creche, destinados a 
crianças com menos de três anos. No 
domínio da qualidade em educação de 
infância, sabemos que as necessidades 
das crianças e famílias estão em plena 
mutação, havendo que adaptar as 
respostas educativas às especificidades 
dos contextos, das crianças e famílias. 
Consideramos que a relação de 
proximidade entre famílias/profissionais 
tende para uma resposta educativa com 
maior qualidade, eficácia e efetividade. 
Deste modo, torna-se cada vez mais 
importante e necessário basear as 
decisões práticas nesta parceria, 
sendo esta, a melhor abordagem para 
desenvolver nos contextos respostas de 
qualidade.

No seguimento destes pressupostos, 
colocam-se as seguintes questões 
de investigação: Como famílias e 
profissionais perspetivam a qualidade 
em educação de infância? Em que 
medida divergem ou convergem as 
perspetivas dos diferentes agentes 
educativos sobre o fenómeno? O que 
poderá condicionar/ impulsionar para 
contextos socioeducativos de qualidade?

No seguimento de um breve 
enquadramento sobre a problemática 
da qualidade em educação de infância, 
apresentamos o instrumento utilizado e 
os resultados mais significativos, obtidos 
nesta primeira fase da investigação.

1. A Problemática da Qualidade em 
Educação de Infância

A qualidade em educação de infância 
é atualmente, uma das prioridades 
na agenda política de muitos países. 
Vários estudos têm vindo a demonstrar 
que a qualidade das experiências das 
crianças nos seus primeiros anos de 
vida, estão profundamente ligadas 
com a qualidade do atendimento que 
recebem. Sabe-se também, que essas 
experiências podem ter um impacto 
real sobre o seu desenvolvimento, 
sobre as aprendizagens futuras e que as 
condições de acolhimento das crianças 
na primeira infância determinam e 
apoiam a aprendizagem ao longo da 
vida (OCDE/DEB, 2000).

FAMÍLIAS E PROFISSIONAIS 
PERSPETIVANDO 

QUALIDADE EM EDUCAÇÃO 
DE INFÂNCIA: UM ESTUDO 
DE CASO EM CONTEXTOS 

DIFERENCIADOS

[74]
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Embora conscientes de que a qualidade 
assume significados diversificados 
e diferenciados consideramos que, 
por outro lado, quando se pensa 
em qualidade, particularmente em 
educação de infância, intenciona-se 
invariavelmente, pensar sobre como 
fazer o melhor para oferecer o melhor 
(McNaughton, 2005).

Para Bertram & Pascal (2009) a 
dificuldade reside no próprio conceito, 
ou seja 

“Todas as tentativas para identificar 
os elementos de uma definição da 
qualidade, sejam eles relacionados com 
a aprendizagem das crianças ou qualquer 
outro aspecto do quotidiano, provam ser 
problemáticas e discutíveis” (p. 35).

Também Dahlberg, Moss & Pence 
(2007) consideram que a qualidade é um 
conceito que se constituiu socialmente 
e cujo o significado é culturalmente 
variável.

Qualidade é portanto, um conceito 
subjetivo, dinâmico e polissémico que 
se encontra claramente relacionado com 
as percepções individuais.

A infância é a fase fundamental da vida 
das crianças e os primeiros anos de 
vida são particularmente importantes 
para o seu desenvolvimento emocional, 
moral, cognitivo, social e motor. 
Estudos têm vindo a demonstrar que 
a qualidade das experiências das 
crianças nos seus primeiros anos de 
vida estão profundamente ligadas 
com a qualidade do atendimento que 
recebem. Sabe-se também que essas 
experiências podem ter um impacto real 
sobre as aprendizagens futuras e que as 
condições de acolhimento das crianças 
na primeira infância, determinam e 
apoiam a aprendizagem ao longo da 
vida (OCDE/DEB, 1999).

Alguns factores têm sido considerados 
particularmente importantes para a 
definição da qualidade em contextos 
para a infância (Oliveira-Formosinho, 
2009; Bertram & Pascal, 2006, 2009; 
NACCRRA, 2010; Dahlberg, Moss 
& Pence, 2007; Katz, 1998; Bairrão, 
1998; Portugal, 1998; Zabalza, 2000; 
MacNaugton & Hughes,

2011) e, alguns são mesmo parte de 
regulamentações nacionais como 
por exemplo, os rácios adulto/
criança, bem como as condições 
físicas que são indicadores comuns 

relacionados com a saúde, segurança 
e marcos de desenvolvimento (Harms, 
Cryer & Clifford, 1990). Em nosso 
entender, é também importante 
considerarem-se estas instituições como 
contextos educativos promotores de 
desenvolvimento, onde as crianças devem 
ter oportunidade de se desenvolver de 
forma integrada, adequada e harmoniosa 
e, sobretudo, considerarem-se estes 
mesmos contextos, como um serviço 
fundamental à criança.

Apesar de em Portugal ter havido um 
aumento significativo na oferta de 
serviços educativos para a infância, a 
sua qualidade (contexto e processo) 
ainda está em discussão. Existem 
preocupações sobre a qualidade do 
atendimento, tanto para avaliar as 
necessidades das famílias, bem como os 
factores de impacto na aprendizagem e 
desenvolvimento da criança (Oliveira-
Formosinho, 2009). Para compreender 
a questão da qualidade em contextos de 
educação de infância, particularmente 
em creches, estamos a desenvolver 
uma investigação que intenciona olhar 
compreensivamente para a natureza das 
interações entre os agentes educativos 
internos e os contextos onde se inserem, 
condições que são pensadas no quadro 
de um paradigma sistémico (Green & 
Piel, 2002) que encara a pessoa como 
um todo funcional, um sistema integrado 
que opera em perfeita coordenação e 
sinergia. Estas são as necessidades reais 
de desenvolvimento da qualidade que 
nos interessam enquanto investigadoras.

Conforme sublinha o Daycare Trust 
“quality is one of the foremost necessities 
of early years provision but, while great 
strides have been made in expanding 
services, it is now generally accepted 
that quality remains the last piece of 
the jigsaw to be fully addressed” (2009, 
p.1).

Em Portugal existem diferenciados 
tipos de atendimento à infância e, 
diversificados níveis de qualidade dos 
serviços que são oferecidos (OCDE, 
2000). O Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social tutela a oferta 
de educação e cuidados para crianças 
desde o nascimento até aos 3 anos, e por 
outro lado, o Ministério da Educação 
responsabiliza-se pela educação 
pré-escolar, que se destina a crianças 
a partir dos 3 anos até ingressarem na 
escolaridade obrigatória. Diversos 
estudos indicam que “o atendimento 
particularmente em creche é variável, 
diverso e frequentemente de baixa 

qualidade” (Portugal, 1998, p.193). 
Confirmando estas afirmações, o estudo 
temático da OCDE (2000) afirma, 
igualmente que:

A promoção de serviços para crianças 
com idade inferior a três anos não 
está, em Portugal, tão desenvolvida 
como a que se destina às crianças 
com idades compreendidas entre os 
três anos e os seis anos de idade. Na 
verdade, alguns dos intervenientes 
no estudo sugeriram que a oferta de 
serviços para crianças com idades 
inferiores aos 3 anos, é praticamente 
inexistente (OCDE, 2001, p. 192).

2. Como Investigamos

Considerando a natureza do objetivo 
de investigação seguimos uma 
abordagem compreensiva, de acordo 
com o paradigma bioecológico de 
Bronfennbrenner (1979). O autor 
salienta a importância de factores 
interligados que, no nosso caso se 
relacionam com factores relacionados 
com as pessoas e respectivas perspetivas 
sobre a qualidade.

A abordagem compreensiva leva o 
sujeito e o objecto da investigação a 
olharem-se de uma forma diferente, 
porque o objetivo é compreender 
o significado que as pessoas vão 
construindo nas suas ações (Walsh et al., 
1993).

No nosso caso, perceber o modo como os 
agentes educativos compreendem o seu 
contexto é uma preocupação e objetivo, 
seguindo Bogdan e Biklen (1994), 
quando referem que os investigadores 
“tentam compreender o significado que 
os acontecimentos e interações têm 
para pessoas vulgares, em situações 
particulares” (p.53).

Também Eisner (1998) considera que 
a análise qualitativa é a melhor forma 
de se compreender o que se passa nos 
contextos educativos “it is necessary 
to “get in touch” with the schools and 
classrooms we care about, to see them, 
and to use what we see as sources for 
interpretation and appraisal” (p.11).

A opção pela abordagem qualitativa 
está por um lado, de acordo com o 
nosso interesse em procurar observar a 
realidade tal como ela é, e por outro, 
no interesse pela perceção daqueles que 
nessa realidade vivem, bem como, por 
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compreender e valorizar o processo mais 
do que os resultados, dando particular 
atenção aos pormenores. Neste sentido, 
é por meio da experiência direta que 
intencionamos transportar o nosso modo 
de ver a realidade para a escrita e/ou 
experiência relatada.

De acordo com o nosso objetivo, 
propusemo-nos, numa primeira fase 
do trabalho, a executar um estudo 
exploratório que nos permitisse obter 
uma primeira visão sobre o fenómeno 
em análise. As opções metodológicas 
assumiram, nesta fase do estudo, 
um papel fundamental, uma vez que 
determinaram o modo como nos 
aproximámos dos sujeitos, bem como 
o modo como alcançaríamos o que nos 
propúnhamos - compreender como 
os agentes educativos perspetivam 
qualidade em educação de infância. 
Para isto, selecionámos um conjunto 
diverso de instituições de educação de 
infância, designadamente instituições 
socioeducativas (solidárias e privadas), 
bem como, instituições de ensino 
superior de formação de educadores 
de infância, que, no seu conjunto, nos 
permitiram interpelar os respectivos 
alunos, docentes e famílias. Esta 
diversidade de contextos trouxe-nos 
uma maior riqueza de informação 
que nos ajudou a espelhar de modo 
compreensivo a perceção dos sujeitos 
sobre a qualidade.

Posteriormente, procedemos à 
distribuição dos questionários que 
explicitavam o tema da investigação; 
o objetivo central, os sujeitos que 
intencionávamos interpelar e, por último, 
a confidencialidade dos participantes.

Considerámos a necessidade de 
formular um questionário que 
permitisse aos inquiridos colocarem-se 
suficientemente à vontade para 

expressarem a sua opinião. Para tal, 
tivemos a preocupação de formular 
uma única questão aberta - O que 
considera ser uma Creche/Jardim-de-
Infância de qualidade? - que permitisse 
compreender as perceções dos sujeitos 
e, simultaneamente descrever de modo 
preciso e/ou objetivo a informação 
recolhida.

A nossa amostra constituiu-se assim, 
por seis instituições com características 
organizativas diferenciadas: quatro 
instituições socioeducativas de 
atendimento à infância, todas situadas 
no distrito de Setúbal (uma privada 
com fins lucrativos; uma privada sem 
fins lucrativos; duas solidárias); e 
duas escolas superiores de educação, 
privadas, com formação de educadores 
de infância, uma situada no distrito de 
Setúbal e outra no distrito de Lisboa.

No total, analisámos noventa e oito 
respostas, que, foram organizadas em 
três grupos, tendo em conta, a importante 
diferenciação de posicionamento dos 
inquiridos no processo educativo das 
crianças: famílias (FAM), educadores 
de infância profissionalizados (EIP) e 
educadores de infância em formação 
(EIF). Posto isto, considerámos estarem 
reunidas condições para procurar nestes 
três grupos de sujeitos, convergências 
e divergências, no modo como 
perspetivam a qualidade em contextos 
para a infância, particularmente, 
entre os educadores de infância 
profissionalizados e as famílias. Já os 
educadores de infância em formação 
constituem um grupo com uma 
característica muito particular, uma 
vez que virão a ingressar, ainda, no 
mercado de trabalho. A pertinência da 
sua inclusão neste estudo, deveu-se ao 
nosso interesse em compreender como 
os educadores de infância, ainda em 
formação, percecionam a qualidade e 

de que modo as suas respostas podem 
estar dependentes da formação e/ou 
experiência académicas realizadas.

3. Como Analisámos a Informação 
Recolhida

Considerando as perceções dos agentes 
educativos, quisemos que a análise 
efetuada nos permitisse operacionalizar 
a subjetividade particular do fenómeno 
da qualidade. Assim, para procedermos 
à análise dos dados, optámos por 
utilizar as dez dimensões da qualidade 
consideradas por Bertram & Pascal 
(2009) porque assentam nos mesmos 
princípios orientadores que sustentam o 
nosso estudo e, particularmente, porque 
emergem da opinião de muitos agentes 
educativos e crianças sobre qualidade 
nos contextos para a infância. Neste 
sentido, considerámos no nosso estudo 
as seguintes subdimensões de análise 
(Quadro 1):

Finalidades e Objetivos; Currículo/
Experiência de Aprendizagem; Estra-
tégias de Ensino e Aprendizagem; 
Planeamento, Avaliação e Registo; 
Monitorização e Avaliação; Espaço 
Educativo; Pessoal; Relações e 
Interações; Igualdade de Oportuni-
dades; Participação da Família e da 
Comunidade.

Para além destas, considerámos ainda, 
e de acordo com o que os sujeitos 
enunciaram nas suas respostas, as 
seguintes subdimensões que emergiram 
do questionário: Segurança; Higiene, 
Saúde e Cuidados Pessoais; Normas/
Legislação; Trabalho Interdisciplinar.

Por último, e no seguimento das 
opções apresentadas, agrupámos as 
subdimensões em três dimensões 

Quadro 1 - Quadro de análise teórica: dimensões e subdimensões

DIMENSÕES SUBDIMENSÕES

1. Perspetiva Organizacional

1.1 Finalidades e Objetivos
1.2 Pessoal

1.3 Normas e/ou Legislação
1.4 Monitorização e Avaliação

1.5 Currículo/Experiências de Aprendizagem
1.6 Estratégias de Ensino e Aprendizagem

1.7 Planeamento, Avaliação e Registo
1.8 Trabalho Interdisciplinar

2. Perspetiva Ambiental

2.1 Segurança
2.2 Adequação do Espaço

2.3 Higiene, Saúde e Cuidados Pessoais

3. Perspetiva Relacional
3.1 Relações e Interações

3.2 Igualdade de Oportunidades
3.3 Participação da Família e da Comunidade
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2.3 Higiene, Saúde e Cuidados 
Pessoais: relaciona-se com a existência 
de espaços limpos, que assegurem os 
cuidados básicos essenciais para o 
bem-estar e saúde das crianças, e que 
garantam uma alimentação completa, 
variada e de qualidade.

3. Perspetiva Relacional: Esta 
dimensão caracteriza-se pelos efeitos 
que as relações interpessoais assumem 
no desenvolvimento das crianças, e 
pela importância que o envolvimento, 
a confiança e a afectividade assumem 
no bem-estar das crianças e dos adultos.

3.1 Relações e Interações: assenta nas 
relações interpessoais e nas interações 
entre adultos e crianças, assim como, nas 
oportunidades de iniciativa concedidas 
às crianças

nomeadamente, no que diz respeito à 
autonomia para a tomada de decisões 
e iniciativas e simultaneamente, para a 
independência (cuidados de si próprio). 
É também, relevante o modo como os 
adultos intervêm junto das crianças;

3.2 Igualdade de Oportunidades: 
diz respeito ao modo como o 
estabelecimento educativo, os agentes 
educativos internos e as experiências 
de aprendizagem encaram a diversidade 
racial, étnica, religiosa, entre sexos e 
pessoas com necessidades especiais;

3.3 Participação da Família e da 
Comunidade: envolvimento da família e 
da comunidade educativa.

4. O Que Pensam os Agentes 
Educativos sobre Qualidade em 
Educação de Infância

Os resultados que apresentamos 
decorrem das respostas dadas pelos 
noventa e oito sujeitos, das seis institu-
ições participantes (Quadro 2).

Para efetuarmos a análise, preocupamo-
nos primeiro em ler atentamente as 
respostas dos inquiridos, seguidamente 
fomos organizando as respostas por 
dimensões/subdimensões e, por último, 
procurámos compreender, por meio da 
frequência destas mesmas dimensões/
subdimensões, o que pensam os profis-
sionais e famílias sobre qualidade em 
contextos para a infância.

A estrutura do nosso modelo de análise 
permitiu-nos, identificar convergências 

1.3 Normas e/ou Legislação: engloba 
quer as normas internas/externas, quer 
a legislação geral sobre a qualidade dos 
contextos;

1.4 Monitorização e Avaliação: 
relaciona-se com os procedimentos 
adotados para monitorizar e avaliar 
as ações e a eficácia do processo de 
aprendizagem;

1.5 Currículo/Experiências de 
Aprendizagem: relaciona-se com a 
organização curricular centrada na 
criança, atendendo para ações que 
contemplem articulação dos conteúdos 
enunciados nas Orientações Curriculares 
(no caso português) e que proporcionem 
aprendizagens significativas;

1.6 Estratégias de Ensino Aprendizagem: 
esta subdimensão centra-se no modo 
como são planificadas as ações, como 
são implementados os procedimentos, 
bem como se as ações são integradoras 
face às necessidades/interesses/
motivações do grupo 1.7 Planeamento, 
Avaliação e Registo: centra-se na 
articulação entre as especificidades 
das crianças e no modo como são 
planeadas e avaliadas as respetivas 
ações promotoras de aprendizagens;

1.8 Trabalho interdisciplinar: é 
relevante para esta subdimensão que 
os diferentes membros do pessoal se 
envolvam com técnicos de outras áreas 
científicas e que desenvolvam trabalhos 
em parceria com e para as crianças.

2. Perspetiva Ambiental: Esta 
dimensão relaciona-se com o espaço 
físico, nomeadamente com o conforto, 
bem-estar das crianças e dos adultos, 
bem como com espaços seguros que 
possibilitem o desenvolvimento de 
autonomia, independência e satisfação 
estética.

2.1 Espaço Educativo: esta 
subdimensão considera o espaço físico 
onde decorre o processo educativo, 
particularmente adequação do espaço, 
dos equipamentos e dos materiais 
educativos;

2.2 Segurança (física e emocional): 
esta subdimensão relaciona-se com 
a existência de ambientes seguros, 
adequados à faixa etária, que permitam 
exploração livre e, que, fomente o 
bem-estar das crianças e adultos;

diferenciadas embora conceptualmente 
interdependentes. Neste sentido, 
passamos a explicitar as três grandes 
dimensões que orientam a nossa análise: 
1)Perspectiva organizacional; 2) 
Perspectiva ambiental; e, 3) Perspectiva 
relacional.

Consideramos que esta organização 
nos permitiu caracterizar e sobretudo, 
clarificar a complexidade particular 
que se colocava neste processo de 
análise. Neste sentido, esta organização 
de análise resultou por um lado, da 
necessidade que sentimos em olhar 
sistematicamente e minuciosamente 
para os dados, procurando o sentido 
que deles emergia (Lessard-Hérbert, 
Goyette & Boutin, 1994) e por outro, 
da interpretação que fomos fazendo 
das subdimensões (Bertram & Pascal, 
2009). Deste modo, esta conjunção, 
determinou que o nosso quadro de 
análise se organizasse por conteúdos que 
se relacionam e são interdependentes.

Estas dimensões e subdimensões, uma 
vez estabelecidas, orientaram o nosso 
procedimento de análise e, foram 
utilizadas na sua função heurística 
de acordo com a afirmação de Eisner 
“treat these distinctions as tools with 
to work, not as rules to follow” (1998, 
p.89).

Assim, das dimensões/subdimensões 
apresentadas entende-se o seguinte:

1. Perspetiva Organizacional: é a 
dimensão que considera os aspectos 
que se relacionam com a organização 
das instituições e das salas de actividades 
nomeadamente, sobre as normas 
(regulamentos internos), princípios 
orientadores, pressupostos pedagógicos 
(projectos  educativos de estabelecimento 
e pedagógicos/curriculares de  
turma),  intencionalidades/objectivos  
educativos, planeamentos,  observações,  
registo e   avaliação/monitorização do 
trabalho desenvolvido.

1.1 Finalidades e Objectivos: é 
uma subdimensão que assenta nas 
intencionalidades

educativas, nos procedimentos, bem 
como na definição de projetos educativos 
e projetos pedagógicos;

1.2 Pessoal: esta subdimensão 
considera o nível de qualificação, 
de experiência e formação contínua 
do pessoal, sua organização, gestão, 
coordenação e avaliação;
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a cada faixa etária. É muito impor-
tante que as crianças tenham também 
um bom espaço exterior onde possam 
brincar com a devida segurança 
(FAM). (...)um espaço amplo, arejado, 
equipado de materiais adequados e 
diversificados à faixa etária (EIP).

Pessoal: Ter pessoas suficientemente 
capazes de poder impor respeito 
sem terem que ser radicais, tem que 
ser os segundos pais pois passam 
mais tempo com os nossos filhos do 
que nós (FAM).

Deve ter pessoal qualificado, 
competente, credível, afectuoso e 
que transmita segurança à criança 
e aos pais (EIP).

Considero que uma creche/jardim 
de infância de qualidade, tem na 
minha opinião a ver com os profis-
sionais de educação, na medida em 
que são eles os grandes modelos 
(EIF).

Identificámos no caso das Relações e 
Interações e, Participação da Família 
e da Comunidade que foram muito 

claras convergências no modo como 
os agentes educativos percecionam 
a qualidade em contextos (Quadro 
2.). Assim, as subdimensões Espaço 
Educativo (Perspetiva ambiental) e 
Pessoal (Perspetiva organizacional), são 
as que apresentam maior frequência e, 
justamente, maior convergência entre os 
agentes educativos interpelados. Com 
isto, identificámos que o grupo dos EIP 
é aquele que atribuiu maior evidência 
aos aspectos relacionados com o Espaço 
Educativo (71%); e, que o grupo dos 
EIF são igualmente, o grupo que atribui 
maior importância à subdimensão 
Pessoal (58%) (Quadro 2).

Apresentamos de seguida algumas das 
afirmações mais relevantes dos inquir-
idos em relação a estas subdimensões:

Espaço Educativo: Penso ser impor-
tante disponibilizar espaços educa-
tivos amplos, luminosos dentro dos 
quais é transmitido um sentido de 
harmonia e estética (EIF).

Uma creche/jardim de infância de 
qualidade deverá ter um bom espaço 
com áreas diferenciadas e adequadas 

e divergências no modo como os 
diferentes grupos de sujeitos (FAM, 
EIP e, EIF) perspetivam a qualidade em 
contextos de educação de infância. Neste 
sentido, reunimos especificamente, 
uma amostra de dezoito famílias; 
catorze educadores de infância 
profissionalizados; e, sessenta e seis 
educadores de infância em formação.

Face ao número de participantes de 
cada grupo de agentes educativos, 
considerámos a necessidade de calcular 
a percentagem para cada uma das 
subdimensões, uma vez que, deste modo, 
o total calculado tornaria o resultado 
fundamentado e mais rigoroso.

Por último, reunimos e comparámos 
a frequência das subdimensões face 
à totalidade dos agentes educativos. 
Consideramos que, assim foi possível 
alcançar uma visão global e, 
simultaneamente, particular sobre 
a convergência e divergência das 
respostas, tal como se pode verificar no 
Quadro 2:

Os resultados que obtivemos neste estudo 
exploratório permitiram-nos identificar 

Quadro 2 - Frequência das dimensões e percentagem das subdimensões 

Dimensões/Subdimensões

Amostra

18 14 66 98

Percentagem Frequência

FAM EIP EIF Agentes
Educativos

Perspetiva Organizacional

• Finalidades e Objectivos

• Pessoal

• Monitorização e Avaliação

• Normas/Legislação

• Currículo/Experiências de
Aprendizagem

• Estratégias de Ensino e
Aprendizagem

• Planeamento, Avaliação e Registo

• Trabalho Interdisciplinar

6%

56%

-

-

6%

17%

-

-

7%

43%

-

-

29%

14%

-

-

3%

58%

6%

5%

2%

9%

3%

2%

4

53

5

3

6

11

2

1

Total 85

Perspetiva Ambiental

• Espaço Educativo

• Segurança

• Higiene, Saúde e Cuidados Pessoais

67%

11%

50%

71%

36%

29%

48%

6%

5%

54

11

16

Total 81

Perspetiva Relacional

• Relações e Interações

• Igualdade de Oportunidades

• Participação da Família e da
Comunidade

50%

-

6%

29%

14%

36%

24%

2%

24%

29

2

21

Total 52
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depende particularmente, do Espaço 
Educativo (perspetiva ambiental) e do 
Pessoal (perspetiva relacional). Com 
este resultado, pudemos ainda responder 
a outra questão colocada - Em que 
medida divergem ou convergem as 
perspetivas dos diferentes agentes 
educativos sobre o fenómeno? - logo 
podemos concluir que a perspetiva dos 
agentes educativos sobre a qualidade 
em contextos converge claramente 
nestas duas subdimensões (Espaço 
Educativo e Pessoal).

Todavia, podemos também, identificar 
divergências (Quadro2) de perspetivas.

Assim, no que respeita às subdimensões 
- Currículo/Experiências de 
Aprendizagem; Segurança; e, Igualdade 
de Oportunidades - verificámos que os 
EIP consideraram estes aspectos, em 
grande medida nas suas respostas, o 
mesmo, não verificámos em relação as 
FAM e EIF. Também identificámos, uma 
evidente divergência de perspetiva com 
o grupo dos EIF no que respeita à 
subdimensão Higiene, Saúde e Cuidados 
Pessoais, uma vez que verificámos 
uma frequência muito reduzida de 
respostas comparando com o grupo 
das FAM e EIP que, atribuem grande 
importância para este aspecto. E, por 
último, conseguimos ainda, identificar 
que as FAM (6%) não enunciaram 
a subdimensão - Participação da 
Família e da Comunidade - com a 
mesma frequência que o grupo dos EIP 
(36%) e dos EIF (24%).

Podemos ainda, constatar os aspectos 
menos considerados pela globalidade 
dos agentes educativos, que por força 
das evidências, fazem-nos crer que o 
diálogo sobre qualidade em educação 
de infância deve continuar, afim 
de esclarecer e a apoiar os atores 
que se envolvem diretamente nestes 
contextos. Assim, e de acordo com o 
que acabamos de enunciar, podemos 
constatar que: Finalidades e Objetivos; 
Monitorização e Avaliação; Normas e 
Legislação; Planeamento, Avaliação 
e Registo; Trabalho Interdisciplinar; e 
Igualdade de Oportunidades - Perspetiva 
organizacional e relacional - foram as 
subdimensões menos consideradas (! 
5) nas noventa e oito respostas que 
recolhemos.

Consideramos que os resultados 
provenientes desta primeira análise, 
poderão contribuir para uma rigorosa 
reflexão sobre os padrões atuais (e 
futuros) em Portugal, tendo em conta 

Normas/Legislação: Considero 
que uma creche/jardim-de-infância 
de qualidade (...) deverá estar de 
acordo com as regras implemen-
tadas pelo Ministério da Educação 
(EIF).

Currículo e Experiências de 
Aprendizagem: (...)a qualidade 
passa por(...)a existência de um 
projecto pedagógico adequado às 
características do grupo (EIP).

E por último, as subdimensões Igualdade 
de Oportunidades; Planeamento, 
Avaliação e Registo; e, Trabalho 
Interdisciplinar foram as menos (! 5) 
consideradas pelos agentes educativos. 
O mesmo podemos concluir quanto 
à dimensão relacional que, em 
comparação com as outras dimensões 
é a que apresenta menor frequência. 
A partir das respostas obtidas, 
selecionámos alguns excertos que são 
representativos destas subdimensões:

Planeamento, Avaliação e Registo: 
Planear actividades devidamente 
adequadas aos interesses do grupo, 
abordando todas as dimensões do 
desenvolvimento (EIF).

Igualdade de Oportunidades: 
Aquela que permite à criança ser 
diferente (EIP).

Trabalho Interdisciplinar: Os 
factores de qualidade fundamen-
tais tanto para a creche como 
J.I. são: Educadores Responsáveis, 
dinâmicos, criativos que se envolvam 
com outras áreas tal como psico-
logia e terapias que promovam em 
conjunto programas de desenvolvi-
mento ricos e positivos (EIF).

5. Conclusões

Este artigo parte da análise de 
um questionário que intenciona 
compreender a qualidade sob a 
perspectiva dos agentes educativos 
diretamente envolvidos nos contextos 
para a infância. Neste sentido, 
consideramos que este questionário 
permitiu retirar conclusões muito 
significativas acerca de uma das 
questões de partida - Como famílias e 
profissionais perspetivam a qualidade 
em educação de infância? - A análise 
permitiu verificar que na perspetiva dos 
agentes educativos interpelados(FAM, 
EIP, EIF), a qualidade dos contextos 

referenciadas, particularmente, pelo 
grupo das FAM (50%) no que diz 
respeito à importância das Relações e 
Interações e, pelo grupo EIP (36%) no 
que respeita à Participação da Família e 
da Comunidade:

Relações e Interações: O afecto das 
pessoas, educadoras, é para nós 
primordial (FAM).

Participação da Família e Comuni-
dade: A valorização dos seus encar-
regados de educação incentivando 
e participação activa na relação 
família-escola (EIP).

Identificámos uma frequência moderada 
(! 20) relativamente às subdimensões, 
Estratégias de Ensino e Aprendizagem, 
considerada maioritariamente pelo 
grupo das FAM; Segurança (física e 
emocional), referenciada em maior 
número pelo grupo dos EIP; e, Higiene, 
Saúde e Cuidados Pessoais enunciada 
maioritariamente pelo grupo das FAM 
(Quadro 2). Apresentamos algumas das 
afirmações mais relevantes:

Estratégias de Ensino Aprendi-
zagem: (...)uma creche/Jardim de 
Infância de qualidade é aquele 
que (...) proporciona momentos de 
aprendizagem através de actividades 
lúdicas diversificadas (FAM).

Segurança: Um espaço no qual 
são tomadas medidas de segurança 
mais rigorosas(...) visa o bem- estar 
dos seus clientes (EIP).

Higiene, Saúde e Cuidados 
Pessoais: Ter boas condições de 
higiene, e as refeições também 
serem preparadas com higiene e 
cuidado (FAM).

Com frequência reduzida (! 10) 
identificámos as subdimensões 
Finalidades e Objetivos; Monitorização 
e Avaliação; Normas/Legislação; 
e, Currículo e Experiências de 
Aprendizagem (Quadro 2).

Finalidades e objetivos: os princí-
pios orientadores de uma institu-
ição serão o essencial para que a 
qualidade possa estar assegurada 
(EIP).

Monitorização e Avaliação: A 
qualidade deve ser rigorosa e 
avaliada várias vezes ao longo do 
ano(...) (EIF).
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por um lado, os atuais pontos de 
vista das famílias e profissionais e a 
necessidade de se realizar um trabalho 
em colaboração entre os mesmos. E por 
outro, consideramos que, os resultados 
obtidos poderão também servir para 
intensificar a discussão da qualidade em 
contextos para a infância, em Portugal.

Para responder à última questão de 
investigação colocada - o que poderá 
condicionar/ impulsionar para contextos 
socioeducativos de qualidade? - 
acreditamos que qualidade em educação 
não se encontra apenas e somente, na 
oferta de padrões que não se correla-
cionam com a realidade particular e 
específica de cada um dos contextos, 
mas que é através da aproximação entre 
as dimensões organizacional, ambiental 
e relacional e particularmente, na possi-
bilidade de questionamento crítico 
e no reconhecimento das diferentes 
perspectivas sobre o significado destas 
orientações para os atores envolvidos, 
que esta se evidenciará. Neste sentido, 
pensamos que este quadro de análise 
poderá originar um modelo orien-
tador impulsionador da qualidade em 
contextos socioeducativos, uma vez que 
prevê aspectos necessários para garantir 
uma oferta educativa de qualidade às 
crianças e, poderá possibilitar uma 
melhoria no desempenho profissional.

Sublinhamos ainda, que as perspe-
tivas deverão caminhar para uma 
convergência e que este quadro teórico 
poderá ser um instrumento importante 
para esse efeito. E por último, queremos 
reforçar a necessidade urgente de as 
subdimensões menos consideradas se 
tornem práticas presentes nos contextos 
de educação de infância.
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[Resumo]Neste artigo a mesma equipa 
de investigação do trabalho pioneiro 
realizado no âmbito das explicações entre 
2005-2008 pretende apresentar o seu mais 
recente projecto: “Xplika Internacional 
– análise comparada do mercado das 
explicações em cinco cidades capitais” – 
financiado pela FCT e ainda em fase de 
desenvolvimento. Este coloca-se no centro 
do debate sobre as políticas educativas e 
a produção do sucesso escolar ao tentar 
por um lado conhecer a oferta por parte 
dos centros de explicações cruzada com a 
respectiva procura, e por outro investigar 
os centros de explicações e respectivas 
clientelas em cinco cidades capitais 
distribuídas por três continentes.

1. Introdução

O objectivo deste artigo é o de 
conhecer, em primeira instância, o 
conhecimento construído em Portugal 
acerca do fenómeno das explicações 
que ainda há uma década atrás era 
terreno praticamente inexplorado. 
Abordar-se-á a este propósito o trabalho 
pioneiro realizado no âmbito do Projecto 
Xplika (2005-2008), desenvolvido na 
Universidade de Aveiro e dedicado 
ao tema “Xplika – o mercado das 
explicações, a eficácia escolar e o 
sucesso dos alunos” e o mais recente 
projecto a que os dados recolhidos 
deram origem “Xplika Internacional 
– análise comparada do mercado das 
explicações em cinco cidades capitais”.

As explicações, ou “sistema educativo 
na sombra” (Bray, 1999), constituem 
uma realidade muito menos estudada, 
menos conhecida portanto, do que 
o sistema escolar formal que tem 
conhecido novas vagas de investigações 
por parte de gerações sucessivas de 
investigadores, com origem quer 
em instituições académicas quer em 
organismos públicos de natureza 
política.

Ainda que menos estudadas do que a 
escola, as explicações têm saído aos 
poucos do gheto das práticas educativas 
esquecidas a que as sociedades votam 
por vezes certos fenómenos directa ou 
indirectamente relacionados com os 
seus sistemas educativos.

A análise da bibliografia específica sobre 
o tema mostra que o conhecimento 
sistemático com condições para ser 
divulgado no ocidente começa a ser 
construído há cerca de duas décadas, 
nos anos 90 do século passado – com 
destaque para os trabalhos de Bray 
(1999); Stevenson e Baker (1992); 
Glasman (1991; 1996)–, embora o 
grande boom da investigação publicada 
aconteça na primeira década do séc. 
XXI1.

Em Portugal este trabalho, iniciou-se 
cerca de uma década mais tarde, no 
dealbar do século XXI, por parte desta 
equipa (Costa, Ventura & Neto-Mendes, 
2003). Os objectivos que estiveram na 
génese deste interesse pela pesquisa, 
ainda antes da criação formal do projecto 
Xplika2, foram os seguintes: i) conhecer 
o fenómeno que tinha tanto de familiar 
quanto de desconhecido (quase toda a 

XPLIKA INTERNACIONAL 
– ANÁLISE COMPARADA 

DO MERCADO DAS 
EXPLICAÇÕES EM CINCO 

CIDADES CAPITAIS: DADOS 
DE UM PROJECTO EM 

CURSO

[75]

1 - Ver a base de dados construída no âmbito do Projecto Xplika, em http://www2.dce.ua.pt/xplika/content.asp?lang=0&item=7, onde 
constam no momento em que escrevemos este texto 369 referências bibliográficas. Não se trata de um inventário exaustivo porque realizado 
sobretudo com recurso à Internet. Ainda assim é importante referir que as referências dos anos 90 (52) representam apenas 14%, a esmagadora 
maioria (311 – 84%) é já um produto do séc. XXI.
2 -  “Xplika” é uma simplificação do par de palavras portuguesas “explicação/explicador” (private tutoring/private tutor) usada pelos jovens 
nas suas comunicações rápidas por sms. O projecto de investigação Xplika será caracterizado mais adiante.
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gente ou já frequentou explicações, ou já 
foi explicador, ou conhece alguém que já 
esteve ou está numa das duas situações); 
ii) compreender o complexo e por vezes 
opaco processo de construção dos 
resultados escolares, com uma dimensão 
de trabalho interno das escolas e outra de 
trabalho externo das explicações, o que 
obriga a relativizar a forma como se olha 
para os rankings de escolas; iii) reflectir 
sobre os impactos das explicações sobre 
os alunos, as escolas, os professores, as 
famílias, não perdendo de vista os seus 
efeitos em matéria de equidade.

O recurso regular a um centro/empresa 
de explicações é uma realidade para 
muitos alunos nas mais variadas partes 
do mundo. No entanto, diferentes 
aspectos – tais como o modelo 
pedagógico e o tipo de actividades 
praticados nos centros de explicações, 
o perfil dos indivíduos que abrem e/ou 
trabalham nestes centros, os critérios e 
o perfil dos explicadores contratados, 
as razões que motivam a procura destes 
serviços, o impacto que estes centros 
poderão ter nos alunos e nas famílias 
que a eles recorrem, a relação entre o 
mercado das explicações e as políticas 
educativas vigentes em cada um dos 
países – ainda carecem de uma reflexão 
mais aprofundada.

2. A primeira fase: o projecto 
“Xplika – o mercado das explicações, 
a eficácia escolar e o sucesso dos 
alunos” (2005-2008)

A investigação sobre a problemática das 
explicações iniciou-se em Portugal na 
primeira metade da década passada, 
na Universidade de Aveiro, sob a 
responsabilidade dos investigadores 
Jorge Adelino Costa, António 
Neto-Mendes e Alexandre Ventura. 
Fizeram-no ainda antes de verem o 
projecto de investigação financiado. 
Este projecto, intitulado “Xplika

– O mercado das explicações, a eficácia 
das escolas e o sucesso dos alunos”, 
decorreu entre os anos de 2005 e 2008 
e teve como principais objectivos: 
recolher dados que permitirão proceder 
à caracterização do fenómeno das 
explicações num contexto geográfico 
determinado; identificar as razões que 
estão por detrás da expansão deste 
negócio de uma maneira cada vez 

mais publicitada; identificar as razões 
que levam os estudantes a decidir 
utilizar as explicações; efectuar uma 
correlação entre a posição das escolas 
nos “rankings” de escolas (ao nível do 
12º ano) e a percentagem de estudantes 
que frequentam explicações; discutir 
a questão das explicações como um 
elemento perturbador da equidade no 
acesso ao sucesso educativo e social; 
contribuir para a melhoria da qualidade 
das escolas, mais particularmente 
das escolas ligadas a este estudo, ao 
fornecer-lhes os dados relacionados 
com a sua situação.

Para além de outras vertentes de análise 
que foram ocorrendo ao longo do 
projecto, a metodologia de investigação 
empírica utilizada centrou-se na 
aplicação de um inquérito por 
questionário aos alunos do 12º ano de 
escolaridade (o ano terminal do ensino 
secundário português) que frequentavam 
as quatro escolas secundárias públicas 
de uma cidade de média dimensão 
no centro do país – a que os autores 
chamaram Cidade Aquarela, um nome 
fictício para preservar o anonimato das 
escolas em estudo.

O questionário, onde predominam 
as respostas de tipo fechado, é 
composto por cinco áreas temáticas: 
caracterização pessoal (área curricular 
do ensino secundário frequentada, 
género, idade, área de residência); 
caracterização familiar (grau de 
instrução e profissão dos pais); relação 
com a escola (número de matrículas 
na escola, razões pela escolha da 
escola, integração na escola e na turma); 
processo de ensino e aprendizagem 
(sucesso escolar, disciplinas em que 
frequenta explicações, número de horas 
e custos com explicações, razões e 
impacte da frequência de explicações); 
prosseguimento de estudos no Ensino 
Superior (cursos e instituições que 
pretende frequentar).

Para conduzir este estudo, os 
investigadores deslocaram-se a cada 
uma das quatro escolas, contactaram 
os directores e alguns professores 
que depois empreenderam a tarefa de 
aplicação e recolha dos questionários 
em cada uma das turmas do 12º ano. 
Estes questionários foram preenchidos 
por todos os alunos presentes na 
sala de aula no dia em que estes 
foram distribuídos. Os professores 

que realizaram a distribuição dos 
questionários fizeram-no em aulas de 
disciplinas obrigatórias que dessem 
garantias de reunir o maior número 
de alunos inscritos. Este questionário 
foi aplicado consecutivamente 
durante vários anos nas quatro escolas 
secundárias da Cidade Aquarela.

Os resultados deste primeiro projecto 
foram compilados na obra de síntese 
final: Xplika investigação sobre o 
mercado das explicações (2008). Este 
trabalho reúne informação sobre a 
caracterização e dimensão internacional 
do fenómeno das explicações; o mercado 
das explicações e o franchising; o 
fenómeno das explicações através da 
internet; a regulação das explicações 
entre o estado e o mercado; um estudo de 
caso sobre o contexto e caracterização 
da oferta de explicações - a Cidade 
Aquarela; as razões para a frequência 
de explicações na perspectiva dos alunos 
(os “novos herdeiros”) e por último um 
olhar crítico sobre a construção dos 
resultados escolares.

3. O projecto Xplika Internacional 
– análise comparada do mercado 
das explicações em cinco cidades 
capitais3

As explicações, como foi enunciado 
num outro trabalho (Costa, Ventura & 
Neto- Mendes, 2003), são entendidas 
como práticas educativas que 
correspondem a um serviço privado 
e remunerado, oferecido geralmente 
por professores fora da escola visando 
a melhoria do desempenho académico 
dos alunos. Esta definição pode 
padecer de algumas limitações como 
todas as definições, mas transmite o 
essencial: as explicações vivem de uma 
relação entre a oferta e a procura de um 
serviço educativo específico, através 
de um contrato formal ou informal de 
que aparentemente decorrem vantagens 
para todas as partes envolvidas. 
Constituem-se como um “mercado”, 
como já atrás foi referido e o sucesso 
do mercado é a promessa de que 
todos ganharão, de que todos terão 
vantagens. Do lado dos trabalhadores 
que prestam o serviço – os explicadores 
–, as vantagens serão naturalmente 
económicas e de prestígio, quer esta 
seja uma ocupação em exclusividade 
ou a tempo parcial; para os estudantes 

3- Quando falamos em cinco cidades capitais a única excepção de uma cidade escolhida que não é a capital do seu país é Toronto. Esta escolha realizou-se sobretudo pelo facto de os investigadores manterem 
relações mais estreitas com investigadores desta cidade, por ser um mercado em expansão e pela utilização da língua inglesa, motivos que poderão favorecer a recolha e o tratamento da informação necessária para 
o desenvolvimento do projecto.



309

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

e suas famílias os benefícios esperados 
podem traduzir-se na conquista de 
vantagens competitivas na luta pelas 
mais altas classificações escolares 
que dão acesso aos melhores cursos 
e universidades

4
. Para além destas 

vantagens, a literatura identifica o “lado 
problemático” que as explicações podem 
ter e que Bray (2008) sintetiza desta 
forma: manutenção e exacerbamento 
das desigualdades sociais a longo 
prazo; influência negativa dos valores 
e comportamentos dos professores; 
aumento da diversidade na sala de 
aula, o que pode redundar numa maior 
conflitualidade e prejuízo da autoridade 
docente (Bray, 2008: 21). Pode-se 
ver na enumeração das vantagens, 
aparentemente despretensiosa, a 
principal razão de ser para o sucesso 
desta forma privada de apoio educativo: 
o sucesso das explicações resulta de 
uma adesão das famílias coincidente 
com a disponibilidade de trabalhadores 
especializados que vêem na actividade 
uma oportunidade de um suplemento 
remuneratório ou até de uma carreira 
educativa alternativa, como se verifica 
de facto cada vez mais para muitos 
diplomados. Os êxitos da educação 
formal e do sistema educativo na 
sombra são como que duas faces 
da mesma moeda: quanto mais 
determinantes são os efeitos do diploma 
escolar para a mobilidade social maior é 
a competição das famílias por um lugar 
nas melhores escolas, o que potencia a 
corrida às explicações e aos melhores 
explicadores, como acontece amiúde. 
Esta constatação está na origem do 
projecto que nos propomos apresentar 
a seguir.

Em trabalhos anteriores (Costa, 
Neto-Mendes & Ventura, 2007; Ventura, 
Neto- Mendes, Costa & Azevedo, 2006) 
procuraram mostrar, através de uma 
“panorâmica internacional”, como este 
fenómeno tem verdadeiramente uma 
dimensão global, apesar de serem tão 
díspares as realidades analisadas quer 
do ponto de vista geográfico, quer em 
termos de estádio de desenvolvimento e 
respectiva inserção na economia global. 

Admitir a importância das explicações 
em países como França, Reino Unido, 
Grécia, Turquia, Canadá, Japão, Egipto, 
Quénia e Portugal, mas também no 
Brasil, na Coreia do Sul, em Hong 
Kong e nos Estados Unidos (Costa, 
Neto-Mendes & Ventura, 2008b) 
significa reconhecer a existência de 
algumas regularidades mas também 
de especificidades, algumas das quais 
não cabe aqui aprofundar. De uma 
forma geral, regista-se um aumento 
da sofisticação e da complexidade da 
actividade. Num país como Portugal, 
esta transformação profunda das 
condições exercicio da actividade 
das explicações está associado: i) ao 
crescimento da oferta empresarial  
(sob as designações mais comuns de 
“centro de explicações” ou “centro de 
estudos”)

5 face à oferta mais tradicional 
disponibilizada pelo explicador 
individual; ii) à diversificação das 
formas de negócio, com a entrada 
em cena dos franchisados, quer 
estes sejam nacionais (Academia do 
Estudante, Morangos; Teen Academy, 
etc.) quer representem a entrada no país 
de multinacionais, como é o caso da 
francesa Acadomia ou das americanas 
Mathnasium e Tutor Time (Costa, 
Ventura, Neto-Mendes & Azevedo, 
2008); iii) à inovação ao nível da oferta, 
com o aparecimento de explicações 
ao domicílio e através do recurso à 
internet

6
, que introduz profundas 

alterações na relação entre o prestador 
de serviços e o cliente, incrementando 
os níveis de conforto e de personalização, 
no primeiro caso, confirmando novas 
utilizações para as tecnologias da 
informação e da comunicação a uma 
escala sem paralelo, no segundo. 
O projecto “Xplika Internacional – 
análise comparada do mercado das 
explicações em cinco cidades capitais” 
pretende investigar os centros de 
explicações e respectivas clientelas em 
cinco cidades capitais (Brasília, Lisboa, 
Paris, Seul e Toronto), distribuídas por 
três continentes, colocando-se no centro 
do debate sobre as políticas educativas 
e a produção do sucesso escolar. A 
análise comparada de certos aspectos 

das realidades brasileira, portuguesa, 
francesa, sul-coreana e canadiana, 
tem o objectivo, por um lado, de 
melhor compreender o fenómeno das 
explicações nestes países, e, por outro, 
de fortalecer as relações de investigação 
entre os investigadores envolvidos. A 
selecção dos países teve em conta as 
razões seguintes: Portugal é o país 
de origem dos investigadores, onde 
as explicações constituem ainda 
um tema pouco estudado; o Brasil 
desenvolveu um sistema de “cursinhos 
pré-vestibulares” muito procurado e 
com uma grande oferta; a França 
apresenta um grande número de 
empresas de explicações com filiais 
em todo o país; a Coreia do Sul possui 
uma longa tradição de reflexão sobre a 
questão das explicações, serviço que 
conhece neste país uma procura em 
massa; o Canadá conhece também uma 
oferta significativa de explicações, com 
grande crescimento do franchising.

O recurso regular a um centro/
empresa de explicações (neste projecto 
não iremos analisar as explicações 
fornecidas por explicadores individuais 
ou domésticos) é uma realidade para 
muitos alunos em todo o mundo – Bray 
(1999: 24-25) apresenta estatísticas 
sobre o uso de explicações em países 
tão diversos como o Brasil, Cambodja, 
Egipto, Guiné, Hong Kong, Japão, 
República da Coreia, Malásia, Malta, 
Ilhas Maurícias, Marrocos, Myanmar, 
Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Tanzânia 
e Zimbabué; Baker, Akiba, LeTendre 
& Wiseman (2001) e Baker & LeTendre 
(2005) apresentam os resultados da 
análise de respostas dadas pelos alunos 
do sétimo e oitavo anos acerca do seu 
recurso às explicações aquando da sua 
participação no estudo TIMSS em 1995 
em 41 países. No entanto, diferentes 
aspectos, como, nomeadamente, as 
actividades que se realizam nos centros/
empresas de explicações, os indivíduos 
que abrem/operam estes centros/
empresas, os explicadores contratados, 
as razões que motivam a procura e o 
impacto que estes centros/empresas 
poderão ter para os alunos que a eles 

4 - Portugal caracteriza-se por serem públicas as universidades mais prestigiadas, mais disputadas por isso e também porque a propina anual (cerca de mil euros) representa aproximadamente um terço da propina da 
mais reconhecida universidade privada. Os cursos mais prestigiados e onde se verifica uma desproporção maior entre a oferta de vagas e a procura enquadram-se nas áreas da Saúde (Medicina) e Artes (Arquitectura), 
registando-se aqui os níveis mais elevados de competitividade pelo acesso a um lugar nas melhores universidades: na escala portuguesa (0-20 valores), o acesso a estas formações nas instituições mais requisitadas 
situa-se quase sempre no intervalo 18-19 valores.
5 - É difícil quantificar o número exacto de empresas existentes em Portugal dedicadas a esta actividade. Se no caso dos “centros de explicações” a actividade está mais delimitada, nos “centros de estudos” a 
actividade pode alargar-se a outras áreas de negócio como a avaliação psicológica, ocupação de tempos livres e outras. A pesquisa realizada no Google em 21/05/2011, com as palavras-chave “centro de explicações 
e de estudos.pt”, permitiu obter 1 milhão e 300 mil resultados, o que atesta bem a extensão do negócio.
6 - O recurso à internet pode ter um carácter voluntário e de serviço público, gratuito portanto, como no caso do professor que assegura explicações de Matemática a alunos internados no hospital e temporariamente 
afastados das suas escolas. (http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=1725880, consultado em 21/05/2011). Mas é a actividade comercial 
a ganhar terreno, com o anúncio de “explicações online” suportadas por plataformas de vídeo-conferência com som e imagem em tempo real, apoio e-learning, oferecendo-se fóruns moderados por professores e 
psicólogos, chat particular para cada disciplina com professores disponíveis para tirar dúvidas. É a possibilidade de se poder ter, como afirma a publicidade de uma das empresas, “explicações no conforto da sua 
casa” (http://www.netexplica.com/, consultado em 21/05/2011).
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e os seus impactos em cada um dos 
países seleccionados.

Em relação às técnicas de recolha 
de informação a serem utilizadas 
neste projecto, estes são as seguintes: 
pesquisa na Internet, visitas aos centros 
de explicações, distribuição e análise 
dos questionários, entrevistas aos 
directores dos centros de explicações.

A fim de melhor conhecer e 
caracterizar os centros de explicações, 
a pesquisa na internet tem como 
principal propósito identificar os centros 
existentes e analisar as informações 
fornecidas nos sites oficiais dos centros. 
Uma vez devidamente analisados (um 
centro por capital) e seleccionados, a 
equipa de investigação irá visitá-los 
com o intuito de observar como os 
centros estão estruturados e distribuir 
questionários entre os alunos que 
frequentam os centros, os explicadores 
que lá trabalham e os indivíduos 
responsáveis pelos próprios centros. 
Os questionários receberão tratamento 
estatístico e as relações entre diferentes 
variáveis serão examinadas.

No primeiro projecto realizado por esta 
equipa de investigação foi criado um site 
(http://www2.dce.ua.pt/xplika/default.
asp?lang=1), a fim de tornar públicos 
os resultados obtidos com o projecto, a 
bibliografia disponível e hiperligações 
relacionadas com esta temática. Este 
site permitiu apresentar o projecto à 
comunidade e a outros investigadores, 
bem como a elaboração de uma base 
de dados sobre a temática das expli-
cações. Assim, pretendemos continuar a 
utilizar este mesmo site, reformulando-- 
o, actualizando-o e adaptando-o aos 
objectivos do actual projecto visando 
promover a discussão sobre o fenómeno 
das explicações e divulgar a pesquisa 
realizada.

5. Considerações Finais

Propusemo-nos estabelecer neste artigo, 
como primeiro grande objectivo, o 
enquadramento geral do projecto 
em curso, tendo sido convocada 
a experiência do projecto anterior 
desenvolvido pela mesma equipa de 
investigadores sobre o conhecimento 
construído em Portugal acerca do 
fenómeno das explicações.

Sendo verdade que as explicações 
como objecto de estudo estão ainda 

5) Quem são os explicadores?;

6) Quem são os clientes destes centros?;

7) Quais são as semelhanças e diferenças 
entre os centros seleccionados?;

8) Que tipo de regulação estatal existe 
sobre as explicações no Brasil, em 
Portugal, na França, na Coreia do Sul e 
no Canadá?;

9) Que tipo de regulação da actividade 
das explicações resulta das políticas 
educativas adoptadas nos países 
seleccionados para o estudo?

Concomitantemente pretendemos 
dinamizar a criação e dinamização 
de uma rede internacional de 
investigadores deste tema em três 
continentes (América, Ásia e Europa), 
procurando enriquecer o trabalho 
com conhecimentos e metodologias 
diferentes.

No que diz respeito aos resultados a 
serem obtidos com este projecto, temos 
como objectivo conhecer os centros 
de explicações, compreender melhor 
como funcionam e o impacto que 
estes têm para estudantes, professores, 
escolas e políticas públicas, incluindo 
as educacionais.

Um desses impactos, relacionados 
com o ensino, é explorado por Aurini 
(2004), quando a autora discute 
o desenvolvimento de centros de 
explicações, especialmente no que 
diz respeito ao franchising. A autora 
afirma que o empreendedorismo 
educacional marca uma dramática 
reconceptualização do ensino como 
uma actividade “empresarial”. De 
acordo com a mesma autora, a 
indústria das explicações transforma 
a natureza do ensino em duas formas, 
a saber: 1) os empresários não 
possuem necessariamente habilitações 
profissionais para a docência; 2) os 
franchising fornecem uma contra-oferta 
de educação que, por vezes, “compete” 
com as escolas (Aurini, 2004: 481). 
A nossa equipa de investigação tem 
como objectivo aprofundar a análise 
das questões levantadas por esta autora 
e apresentar uma visão da situação nos 
cinco países que participam no projecto. 
Além disso, pretende-se apresentar 
uma análise de todas as políticas 
relacionadas com explicações existentes 
nos cinco países, e compreender como 
e porquê se foram desenvolvendo, as 
semelhanças e diferenças entre países 

recorrem, ainda não foram objecto de 
reflexão aprofundada.

A dissertação de Mestrado de 
Silveirinha (2007), realizada no âmbito 
do primeiro projecto sobre explicações 
já mencionado, foi um dos passos 
no sentido de melhor compreender 
como se estrutura a oferta ao nível 
de explicações, tendo sido realizado 
um levantamento da oferta existente 
numa cidade portuguesa de média 
dimensão e uma análise do tipo de 
oferta encontrado, trabalho este 
que o presente projecto se propõe 
aprofundar, agora alargado às cinco 
capitais referidas.

No que diz respeito à outra grande 
área que este projecto pretende 
abordar e que se prende com as 
respostas governamentais em relação 
às explicações, é de citar o trabalho de 
Hallak & Poisson (2004) que apresenta 
uma tipologia para se analisarem 
estas respostas – de acordo com 
estes autores, certos países decidem 
ignorar a questão das explicações, 
outros decidem proibi-las e outros 
reconhecê-las e regulá-las. É também 
objectivo deste projecto, com base na 
tipologia apresentada por estes autores, 
interpretar eventuais relações entre a 
oferta de explicações e as políticas 
educativas dos cinco países.

4. O Projecto Xplika Internacional 
– análise comparada do mercado 
das explicações em cinco cidades 
capitais: objectivos, métodos e 
planos de investigação

Com este projecto pretende-se responder 
às seguintes questões:

1) Qual é a oferta existente no que diz 
respeito aos centros de explicações nas 
cinco capitais seleccionadas– (Brasília, 
Lisboa, Paris, Seul e Toronto)?;

2) Qual o centro mais representativo 
(o que possui o maior número de 
matrículas de alunos) em cada uma 
dessas cidades?;

3) Quais são as principais características 
dos centros de explicações 
seleccionados?;

4) Quem são os indivíduos responsáveis 
pela direcção dos centros de 
explicações?;
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a dar os seus primeiros passos e 
que se justifica um alargamento da 
base que suporta estas investigações 
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também não é menos verdade que o 
campo de conhecimento vai conhecendo 
novos desenvolvimentos e os canais de 
divulgação vmelhorados.
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[Resumo] O estudo do fenómeno da 
liderança educacional tem sofrido um 
grande desenvolvimento nos últimos 
anos quer a nível internacional, quer em 
Portugal. Com o objectivo de estabelecer 
um retrato da liderança educacional 
em Portugal nos últimos dez anos, 
desenvolvemos esta investigação que 
aqui apresentamos. Para tal, procedemos 
a uma recolha de dados de produção 
científica nacional (artigos em revistas 
científicas, comunicações em actas de 
encontros científicos, dissertações de 
mestrado e teses de doutoramento) sobre 
liderança educacional. Estes dados serão 
analisados de acordo com um quadro 
conceptual de análise de liderança que 
aqui apresentamos.

1. Introdução

Apesar da grande importância que tem 
sido atribuída à liderança educacional 
como factor relevante na melhoria das 
escolas, bem como ao correspondente 
desenvolvimento de estudos situados 
neste domínio em diversos países, em 
Portugal, só no início deste século é que 
começámos a assistir ao aparecimento 
mais sustentado de estudos que se 
focam directamente na problemática 
da liderança em termos de gestão e 
administração escolar.

Devido talvez ao lento desenvolvimento 
desta área de pesquisa em Portugal, 
ainda não existe uma recolha e 
sistematização conceptual da pesquisa 
que tem sido feita sobre a liderança 
educacional no nosso país. Assim, 
um dos objectivos do projecto de 
investigação que aqui apresentamos 
consiste em criar um Observatório de 
Liderança Educacional, recolhendo e 
disponibilizando diversas informações 
e vários tipos de trabalhos que têm 
vindo a ser realizados nos últimos anos 
em Portugal relativamente ao tema 
da liderança escolar. Reportamo-nos, 
nomeadamente, a teses de doutoramento, 
dissertações de mestrado, artigos em 
revistas científicas e actas de encontros 
científicos. Este acervo de informação 
será analisado e categorizada tendo por 
base um quadro teórico-conceptual que 
permita traçar um retrato dos resultados, 
das perspectivas e das tendências deste 
tipo de investigação no nosso país.

Com esta intervenção, pretendemos, não 
só dar conta dos objectivos e actividades 
que se encontram presentes neste 
projecto de investigação (financiado 
pela FCT), mas também descrever 
e colocar à discussão um quadro 
conceptual de análise da liderança 
escolar de que nos pretendemos 
socorrer para a caracterização do corpus 
documental que temos em arquivo. Esta 
proposta, agora ao serviço do presente 
projecto de investigação, poderá 
também contribuir para o mapeamento 
de outros estudos que estejam em curso 
ou que venham a ser desenvolvidos 
neste domínio.

2. O Projecto ELO

A liderança escolar é um tema bastante 
discutido quando se abordam as 
questões do desempenho dos alunos 
e da satisfação profissional dos 
docentes (Leitwood et al., 2006). A 
pesquisa em liderança educacional em 
Portugal é recente quando comparada 
com o contexto de outros países, 
provavelmente devido ao facto de o 
país se ter encontrado sob um regime 
político de ditadura durante grande parte 
do século XX. Este regime ditatorial 
levou a que a liderança, e a liderança 
escolar não constituiu excepção, fosse 
associada ao uso, não raras vezes 
arbitrário e autoritário, do poder por 
um conjunto de indivíduos com 
cargos de governo e de administração 

 PROJECTO ELO – 
OBSERVATÓRIO DE 

LIDERANÇA EDUCACIONAL: 
MAPEAMENTO DO QUADRO 
CONCEPTUAL DE ANÁLISE

[76]

1 - Esta comunicação é financiada pela FCT/ MCTES no âmbito do Projecto ELO “Observatório de Liderança Educacional” – PTDC/CPE-
CED/108655/2008.
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e gestão de variadas instituições. Para 
além disso, o modelo centralizado e a 
pouca autonomia que caracterizaram 
grande parte da história (recente) do 
sistema educativo português, bem 
como o modelo colegial de gestão que 
foi exercido nos últimos trinta anos 
nas escolas portuguesas tornaram mais 
difícil o surgimento dos estudos sobre a 
liderança escolar tal como é entendida 
em muita da literatura, nomeadamente 
nos países de língua inglesa (Ventura 
et al., 2006).

Deste modo, não existe uma 
caracterização dos tipos e dos 
modelos de liderança escolar mais 
comuns no nosso país, dado que não 
temos conhecimento da existência de 
um estudo em grande escala sobre a 
liderança escolar e sobre a investigação 
que tem sido desenvolvida sobre este 
tema entre nós. Para além do mais, 
as características da liderança escolar 

em Portugal, no que concerne à sua 
categorização teórico- conceptual, não 
se encontram ainda suficientemente 
exploradas.

Com este projecto de investigação 
– ELO: Observatório de Liderança 
Educacional – pretendemos conhecer e 
caracterizar, do ponto de vista teórico-
-conceptual, a liderança escolar em 
Portugal, em particular a produção 
científica vigente neste domínio. Um 
outro objectivo do projecto ELO é 
o estabelecimento de contactos com 
centros de liderança educacional, 
nomeadamente na Inglaterra e no 
Canadá (países que já têm um grande 
número de centros e de pesquisa em 
liderança educacional), de modo a 
recolher informação pertinente que 
facilite a criação de um centro para 
a liderança educacional em Portugal 
que possa fortalecer e aprofundar o 
estudo da liderança escolar no nosso 

país, dando a esta área de investigação 
um destaque semelhante ao de outros 
países.

Assim, pretendemos, numa primeira 
fase, conhecer e analisar a produção 
científica, nomeadamente dissertações 
de mestrado, teses de doutoramento, 
artigos em revistas científicas, e 
comunicações em encontros científicos, 
que resulta dos primeiros dez anos 
deste milénio.

Para se proceder à análise do vasto 
corpus de dados que recolhemos é 
fundamental utilizar um enquadramento 
teórico que seja suficientemente lato para 
abranger diversos modelos de liderança, 
mas que seja, ao mesmo tempo, 
sistemático e coerente com o quadro 
conceptual da análise organizacional em 
que nos movemos. Ao analisar a extensa 
produção científica sobre liderança 
escolar, bem como as diversas tipologias 

Tipo de modelo

Elementos de gestão Formal Colegial Politico Subjectivo Ambiguidade Cultural

Nível ao qual os objectivos são
determinados Institucional Institucional Subunidade Individual Indeterminado Institucional ou subunidade

Processo através do
qual os objectivos são

determinados
Imposto pelo líder Acordo mútuo Conflito Problemático, pode ser

imposto pelo líder Imprevisível Baseado em valores
partilhados

Relação entre objectivos e
decisões

Decisões baseadas nos
objectivos

Decisões baseadas em 
objectivos
partilhados

Decisões baseadas nos
objectivos das

coligações dominantes

Comportamento individual
baseado em objectivos

pessoais

Decisões e objectivos
sem ligação

Decisões baseadas nos
objectivos da organização 

ou
das subunidades

Natureza do processo de 
tomada de

decisão
Racional Colegial Político Pessoal Caixote do lixo

Racional, mas dentro de um 
enquadramento

de valores

Natureza da estrutura Realidade objectiva;
hierarquia

Realidade objectiva;
hierarquia lateral Contexto da subunidade Construída através da

interacção humana Problemática Manifestação física da 
cultura

Ligação ao ambiente

Pode ser
“aberta” ou

“fechada”; líder respon-
sável para prestação 

de contas

A prestação de contas é mais
difícil devido ao cáracter 

partilhado da
tomada de decisão

Instável;
organismos externos
podem ser grupos de

pressão

Fonte de significados
individuais Fonte de incerteza Fonte de valores e

crenças

Estilo de liderança
Líder estabelece os 

objectivos e
a política

Líder procura consenso
Líder é participante e 

mediador de
conflitos

Problemático; pode ser visto 
como uma

forma de controlo
Pode ser táctico ou discreto Simbólico

Modelo de liderança Liderança gestionária

Liderança transformacional, 
liderança

participativa, liderança 
distribuída

Liderança transaccional
Liderança pós- moderna e 

liderança
emocional

Liderança contingente Liderança moral
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de liderança encontradas, deparámo-nos 
com um estudo sobre a liderança 
escolar no Reino Unido conduzido em 
2003 por Bush e Glover. Este estudo 
utiliza uma tipologia de modelos de 
liderança, adaptada de Leithwood et al. 
(2003), para abordar o desempenho da 
liderança escolar no Reino Unido. Esta 
proposta, numa versão desenvolvida 
posteriormente por Bush (2011), 
parece-nos dispor de potencialidades 
notórias para a condução do estudo que 
pretendemos realizar neste projecto.

3. Mapeamento do quadro conceptual 
de análise da liderança

Bush (2011), situando-se numa 
perspectiva de análise organizacional, 
parte de um quadro teórico de seis 
modelos de gestão escolar, no âmbito 
do qual identifica dez tipos de liderança 
(veja-se a Tabela 1) e que procuramos 
sintetizar de seguida.

3.1 Modelos Formais

Os modelos formais partem do princípio 
que as organizações são sistemas 
hierárquicos nos quais os gestores 
utilizam processos racionais para 
atingir determinados objectivos. Os 
directores de escola têm autoridade 
que é legitimada pelas suas posições 
formais dentro da organização e são 
responsáveis, perante os organismos 
que financiam a escola, pelas 
actividades e pelo desempenho da 
mesma (Bush, 2011: 40). Deste modo, 
os modelos formais tendem a ver as 
organizações como sistemas, atribuem 
maior enfoque à estrutura oficial da 
organização – sendo que as estruturas 
oficiais tendem a ser hierárquicas e 
a autoridade do líder advém da sua 
posição formal; apresentam as escolas 
como organizações que procuram 
atingir objectivos e colocam a ênfase 
na prestação de contas da organização 
face ao órgão que a financia (Bush, 
2011: 40-41). A liderança nos modelos 
formais é atribuída à pessoa que está 
no topo da hierarquia da organização 
(Bush, 2011: 59). O tipo de liderança 
mais frequentemente associado 
aos modelos formais é a liderança 
gestionária (Bush, 2011: 60).

• Liderança gestionária:

“A liderança gestionária assume que o 

enfoque do líder deve estar colocado 
nas funções, tarefas e comportamentos e 
que se estas funções são desempenhadas 
de modo competente o trabalho dos 
outros na organização será facilitado. 
A maior parte das abordagens à 
liderança gestionária assume ainda 
que o comportamento dos membros 
organizacionais é largamente racional. A 
autoridade e influência estão alocadas 
às posições formais em relação directa 
com o status dessas posições na 
hierarquia organizacional” (Leithwood 
et. al., 2003: 14).

3.2 Modelos Colegiais

Os modelos colegiais assumem que as 
organizações determinam a política e 
tomam decisões através de um processo 
de discussão que leva a um consenso. 
O poder é partilhado entre alguns ou 
todos os membros da organização que se 
acreditam possuírem um entendimento 
comum sobre os objectivos da 
instituição (Bush, 2011:72). Os modelos 
colegiais são fortemente normativos, 
defendendo-se que existe um conjunto 
de valores comuns partilhado pelos 
membros da organização. Para além 
disso, são apresentados como sendo 
mais apropriados para organizações 
que têm um grande número de pessoal 
profissionalizado, tais como escolas 
e universidades, dado que a tomada 
de decisão é colegial, tomada por 
consenso entre membros com saberes 
semelhantes (Bush, 2011: 73-75). Nos 
modelos colegiais o estilo de liderança 
influencia e é influenciado pela 
natureza do processo de tomada de 
decisão. De acordo com estes modelos, 
os líderes respondem às necessidades 
e desejos dos seus colegas, procuram 
oportunidades para testar e criar novas 
iniciativas de política, são vistos 
como facilitadores de um processo 
participativo já que, nos modelos 
colegiais, a autoridade que resulta da 
experiência é mais importante do que a 
autoridade que resulta da ocupação de 
um cargo formal (Bush, 2011: 83-84). Os 
tipos de liderança mais frequentemente 
associados com este modelo são: a 
liderança transformacional, a liderança 
participativa e a liderança distribuída.

• Liderança transformacional:

Leithwood et. al. (2003: 9) afirmam que 
este tipo de liderança “assume que o foco 
central da liderança deve estar situado 
nos compromissos e capacidades dos 

membros organizacionais. Maiores 
níveis de compromisso pessoal para 
com os objectivos organizacionais 
e maior capacidade de atingir esses 
objectivos têm como resultado um 
esforço e produtividade extra”. A 
liderança transformacional é consistente 
com o modelo colegial dado que assume 
que os líderes e os seguidores têm 
objectivos, valores e interesses comuns, 
sendo possível desenvolver uma relação 
harmoniosa que leve a decisões tomadas 
em consenso (Bush, 2011: 86).

• Liderança participativa:

Leithwood et. al. (2003: 12) referem 
que este tipo de liderança “assume 
que os processos de tomada de 
decisão de um grupo devem ser o 
foco central do grupo”. Este tipo de 
liderança prende-se com a capacidade 
e oportunidades que os seguidores 
têm de se envolver no processo de 
tomada de decisão (Bush, 2011: 87). 
Anit Somech refere o fenómeno da 
liderança participativa como sendo 
potenciador de empowerment. Somech 
define liderança participativa como 
“a tomada de decisão, ou pelo menos, 
a influência partilhada na tomada de 
decisão por um superior e os seus 
subordinados” (Somech, 2005: 778). 
Nesta abordagem, os líderes encorajam 
os membros das equipas que lideram 
a aumentar o seu desempenho através 
da descoberta de novas oportunidades 
e de novas respostas pela partilha de 
conhecimentos (Somech, 2005: 780). A 
liderança participativa, então, promove 
a discussão e a partilha entre os 
membros organizacionais na busca de 
ideias criativas e de soluções analíticas 
para os problemas organizacionais à 
medida que eles surgem e os afectam 
(Somech, 2005: 782), fomentando a 
cooperação e o empowerment.

• Liderança distribuída:

Um dos conceitos de liderança que tem 
ganho proeminência nos últimos anos é 
o da liderança distribuída em oposição 
ao domínio quase absoluto das teorias 
de liderança focadas num só líder 
(Gronn, 2002: 423; Muijs & Harris, 
2003: 437; Woods, 2005: vi-vii), 
embora, de acordo com alguns autores 
(veja-se Harris, 2004: 13), existam 
diversas interpretações do conceito. 
Gronn critica o estado da arte no que 
se reporta ao estudo da liderança 
defendendo que é preciso ir além dos 
dois dualismos “sacrossantos” deste 
campo – o dualismo líder-seguidores 
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resultado da interacção humana e não 
como algo que é fixo e predeterminado 
(Bush, 2011: 128-132).

O conceito de liderança não é fácil 
de definir nestes modelos. Todos os 
indivíduos da organização, incluindo 
o seu líder, atribuem significados 
diferentes aos acontecimentos de 
acordo com o seu contexto, valores e 
experiência. Todos os participantes, 
incluindo o líder, perseguem os seus 
próprios objectivos. A grande diferença 
reside no facto de o líder poder impor 
a sua interpretação dos acontecimentos 
aos outros membros da organização 
dado que ocupa uma posição formal 
que lhe concede poder (Bush, 2011: 
138).

Os tipos de liderança associados por 
Bush (2011) aos modelos subjectivos 
são a liderança pós-moderna e a 
liderança emocional.

• Liderança pós-moderna

Este é um conceito relativamente 
recente e que não tem uma definição 
já estabelecida. Keough e Tobin (2001: 
2) afirmam que a cultura pós-moderna 
“celebra a multiplicidade de verdades 
subjectivas tal como definidas pela 
experiência e regozija-se na perda da 
autoridade absoluta”. Como tal, o pós- 
modernismo não oferece um modelo sob 
o qual os líderes podem trabalhar. O que 
os líderes podem fazer é ter em conta 
as diversas perspectivas individuais dos 
seus constituintes (Bush, 2011: 139).

• Liderança emocional

A liderança emocional pode ser 
vista de acordo com estes modelos 
subjectivos dado que enfatiza a 
motivação e interpretação individual 
dos acontecimentos, em vez de focar a 
atenção no que é fixo e previsível (Bush, 
2011: 140).

3.5 Modelos de Ambiguidade

Os modelos de ambiguidade assumem 
que a turbulência e a imprevisibilidade 
são características dominantes das 
organizações. Não existe clareza sobre 
os objectivos da instituição e os seus 
processos não são bem entendidos. A 
participação na elaboração das políticas 
é fluida visto que os membros optam 
por entrar ou sair das oportunidades de 
decisão (Bush, 2011: 147). Ao contrário 

interesse (Bush, 2011: 118).

O tipo de liderança associado por 
Bush (2011) aos modelos políticos é a 
liderança transaccional.

• Liderança transaccional:

A liderança transaccional “é a liderança 
na qual as relações entre professores 
são baseadas na troca de algum recurso 
valioso” (Miller e Miller, 2001: 182). 
A liderança transaccional tem sido 
apresentada como uma alternativa à 
liderança transformacional, na medida 
em que a primeira se foca na existência 
de um sistema de recompensas e 
de castigos aplicados pelo líder em 
resultado do cumprimento, ou não, de 
objectivos contratuais. Na liderança 
transaccional, o líder apenas indica 
quais os comportamentos a adoptar e os 
objectivos a atingir, não influenciando, 
nem motivando os seguidores para a 
prossecução das metas desejadas. A 
liderança transaccional baseia-se, então, 
numa dicotomia clara entre o líder 
enquanto superior e o seguidor enquanto 
dependente, numa perspectiva mais de 
conformidade do que de criatividade 
face aos desafios e às metas impostas 
pela realidade organizacional (Bryman, 
1996: 280-281; Bush e Coleman, 2000: 
22-24; Day, 2003: 164-166; Harris, 
2003: 16-18; Hopkins, 2003: 56-57).

3.4 Modelos Subjectivos

Os modelos subjectivos partem do 
pressuposto de que as organizações são 
criações das pessoas que as compõem. 
Os participantes interpretam as 
situações de modo diferente e as 
percepções individuais resultam do 
contexto e valores dos participantes. 
As organizações têm, assim, diferentes 
significados para cada um dos seus 
membros e existem apenas na medida 
em que são parte da experiência de 
cada um dos seus membros (Bush, 
2011: 126). Deste modo, os modelos 
subjectivos focam-se nas crenças e 
percepções dos membros individuais 
da organização e preocupam-se com os 
significados atribuídos pelos membros 
da organização aos acontecimentos. É 
que cada membro poderá atribuir um 
significado diferente a um acontecimento 
em função dos seus valores, contexto 
e experiência. Enfatiza-se, assim, a 
importância dos objectivos individuais, 
nega-se a existência de objectivos 
gerais e percepciona-se a estrutura como 

e o liderança-obediência – existindo 
abordagens que enfatizam o papel 
dos seguidores e que desvalorizam 
a importância da obediência no que 
respeita ao processo de liderança 
(2002: 425). Da mesma forma, Harris 
defende que a liderança distribuída 
poderá preencher um “ponto cego” 
– áreas em falta na pesquisa sobre 
a liderança – dado que a maioria dos 
estudos se foca na liderança centrada 
num indivíduo só (2004: 12). Harris 
define liderança distribuída como “ uma 
forma de liderança colectiva na qual os 
professores desenvolvem conhecimento 
ao trabalharem em conjunto” (2004: 
14). Desta forma, todos os membros da 
organização poderão, potencialmente, 
ser líderes (Gronn, 2002: 429), abrindo 
a possibilidade de uma liderança mais 
colectiva e democrática (Muijs & 
Harris, 2003: 439) e, assim, uma das 
propriedades da liderança distribuída é 
a interdependência.

3.3 Modelos Políticos

Os modelos políticos sustentam que 
as políticas e as decisões emergem 
através de um processo de negociação 
e de “regateio”. Surgem grupos de 
interesses que formam alianças em 
prossecução de objectivos de política 
particulares. O conflito é visto como 
um fenómeno natural e o poder está 
atribuído às coligações dominantes, 
não sendo apanágio exclusivo do líder 
formal (Bush, 2011: 99). Assim, os 
modelos políticos tendem a focar-se 
mais na actividade de grupos do que na 
instituição como um todo, preocupam-se 
com os interesses e com os grupos de 
interesses, assumem que os objectivos 
organizacionais são instáveis, ambíguos 
e contestáveis e as decisões surgem 
através de um processo de negociação 
e regateio, evidenciando a presença do 
conflito nas organizações e afirmando o 
conceito de poder como central (Bush, 
2011:101-105).

Nos modelos políticos o líder é visto 
sob duas perspectivas principais. Em 
primeiro lugar, o líder é visto como 
um participante-chave no processo de 
negociação e regateio dado que possui 
os seus próprios valores, interesses e 
objectivos (Bush, 2011: 117). Por outro 
lado, o líder tem a responsabilidade de 
manter a viabilidade da organização e 
de desenvolver um contexto no qual as 
diferentes políticas possam ser testadas, 
recebendo o apoio de alguns grupos de 
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4. Considerações finais

É com base neste quadro teórico- 
-conceptual sobre gestão e liderança 
nas escolas que pretendemos analisar 
o corpus documental que recolhemos e 
proceder à caracterização da produção 
científica nacional que nos permita 
traçar o retrato da liderança das escolas 
portuguesas nos últimos dez anos.

Trata-se, contudo, de uma tipologia 
de liderança ainda em testagem, 
pois a especificidade do quadro 
histórico, político e organizacional da 
escola portuguesa e da consequente 
investigação produzida poderão 
desencadear o aparecimento de outros 
modos de compreender este domínio 
que não estejam previstos na tipologia 
de Bush. Convém também ter presente 
que, do mesmo modo que as teorias/
imagens organizacionais da escola não 
são estanques e podem/devem ser 
utilizadas numa perspectiva múltipla 
(Costa, 2003: 16-17), também os 
dez tipos de liderança propostos por 
Bush poderão vir a ser articulados e 
conjugados aquando da análise do 
diversificado acervo documental que os 
próximos tempos nos reservam.
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modelo de liderança associado por Bush 
aos modelos culturais é a liderança 
moral dado que também se foca nos 
valores, na crença e na ética dos líderes 
(2011: 185).

• Liderança Moral

Greenfield (1999) refere que a pesquisa 
teórica e empírica sobre a liderança 
escolar focou-se numa combinação de 
vários factores ligados à liderança moral: 
valores e valorização, a dimensão 
ética da administração e liderança, 
desenvolvimento de visão de escola e 
transformação do esforço e propósito 
da escola; relações de autoridade 
entre professores e administradores, 
obrigações e responsabilidades dos 
líderes escolares. Greenfield (1999) 
advoga que a liderança moral 
poderá ser o resultado da liderança 
transformacional dado que esta é uma 
relação de estimulação e elevação 
mútua que converte os seguidores em 
líderes e pode converter os líderes 
em agentes morais. Greenfield (1999) 
aponta como focos da liderança moral 
as questões de género, raciais e sociais, 
o reconhecimento dos professores 
enquanto líderes e a emergência 
das dimensões morais e éticas da 
liderança escolar. Uma das limitações 
apresentadas por Greenfield (1999) 
prende-se com o facto de não haver 
uma definição clara e inequívoca do 
que é liderança moral. Para este autor, 
a liderança moral é um fenómeno social 
que envolve a interacção simbólica entre 
participantes numa dada relação, sendo 
necessário conhecer como os líderes e 
os seguidores constroem significados 
e agem a partir do conhecimento 
subjectivo que têm do mundo e 
também perceber o contexto no qual 
se estabelece a relação entre líder e 
seguidores. A liderança espiritual, uma 
corrente extremamente recente, implica 
um maior compromisso por parte dos 
líderes e seguidores dado que contém 
“os valores, attitudes e comportamentos 
que são necessários para motivar 
intrinsecamente a si próprio e aos outros 
de modo a que tenham um sentido de 
sobrevivência espiritual através de um 
chamamento e da pertença” (Fry, 2003: 
695). Isto implica criar uma visão em 
que os membros da organização sintam 
um “chamamento” para trabalhar numa 
cultura organizacional baseada no amor 
altruísta em que se sintam membros e 
onde impere o cuidado, a apreciação e a 
preocupação para com os outros (idem).

do que acontece com outras teorias, os 
dados que suportam os modelos de 
ambiguidade resultam largamente de 
contextos educacionais. As escolas e 
as universidades são vistas como tendo 
objectivos vagos, tecnologia pouco 
clara e participação fluida na tomada 
de decisão (Bush, 2011: 148).

As características imprevisíveis das 
organizações sob este modelo criam 
dificuldades acrescidas aos líderes – 
ambiguidade de objectivos, ambiguidade 
de poder, ambiguidade de experiência 
e ambiguidade de êxito (Bush, 2011: 
161-162). O tipo de liderança mais 
frequentemente associado com estes 
modelos é a liderança contingente.

• Liderança contingente

Leithwood et. al. (2003: 15) referem que 
a liderança contingente “assume que o 
que é importante é o modo como os líderes 
reagem às diferentes circunstâncias e 
problemas organizacionais; […] que 
existem grandes variações nos contextos 
da liderança e que, para serem eficazes, 
esses contextos requerem diferentes 
respostas de liderança. […] Os líderes, 
normalmente pessoas em cargos formais 
de autoridade, são capazes de utilizar 
um grande reportório de práticas de 
liderança. A sua influência dependerá, 
em grande medida, da forma como as 
utilizam”.

3.6 Modelos Culturais

Os modelos culturais entendem que 
as crenças, os valores e a ideologia 
são parte fulcral das organizações. Os 
indivíduos têm certas ideias e valores 
preferidos que influenciam o modo como 
se comportam e como percepcionam 
o comportamento dos outros. Estas 
normas tornam-se tradições partilhadas 
que são comunicadas dentro do grupo 
e são reforçadas através de símbolos 
e rituais (Bush, 2011: 170). Assim, os 
valores e as crenças dos membros da 
organização levam ao desenvolvimento 
de normas e significados partilhados que 
depois são expressos através de rituais e 
cerimónias (Bush, 2011: 174-177).

Os líderes, nesta perspectiva, são 
vistos como tendo por principal 
responsabilidade gerar e suster a cultura 
e comunicar os valores e as crenças de 
base (tanto interna como externamente) 
à organização (Bush, 2011: 182). O 
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[Palavras-chave] rankings, 
desigualdades, público, privado

Na última década, os rankings das 
escolas secundárias baseados em 
indicadores de performance adquiriram 
relevo nos debates educativos em 
Portugal. A justificação inicial da sua 
publicação foi a asserção da possi-
bilidade duma avaliação objectiva da 
qualidade das escolas. Isto possibili-
taria uma melhor prestação de contas 
e um acréscimo da autonomia escolar, 
nomeadamente através de feedback 
indutor de mudanças organizacionais. 
Promoveria também escolhas infor-
madas das famílias relativamente às 
escolas a frequentar (Afonso, 2009). 
Estes rankings são produzidos e publi-
cados pelos mass media com base em 
dados disponibilizados pelo Ministério 
da Educação.

Todavia, as metodologias utilizadas na 
elaboração dos rankings apresentam 
algumas limitações, tal como o facto de 
não atenderem às questões do estatuto 
socio-económico dos estudantes. 
Designadamente, não problematizam 
as diferenças entre escolas privadas 
e públicas, escolas selectivas e não 
selectivas (Santiago et al., 2004), 
tomando os resultados obtidos nos 
exames nacionais como único indicador 
da qualidade e eficácia das escolas. As 
escolas tornam- se objectos unidimen-
sionais. Nesta medida, os rankings, 
instrumentos supostamente neutros e 
não-ideológicos, elevam-se acima das 
realidades sociais e territoriais. Por 
isso revelam-se cegos à desigualdade 
e injustiça sociais, podendo mesmo 
contribuir para as promover.

Esta apresentação problematiza a 
relação, as diferenças e as semelhanças 
entre público e privado que são visíveis 
na análise dos rankings mais recentes. A 

pesquisa foi complementada com entre-
vistas a directores de escolas públicas e 
privadas situadas em diferentes lugares 
dos rankings. Estas entrevistas focaram 
as suas representações dos rankings, 
das metodologias da sua elaboração, 
da relação entre resultados internos e 
resultados dos exames nacionais, assim 
como da retroacção sobre o funciona-
mento das escolas e as escolhas das 
famílias (Melo, 2009).
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[Resumo] A educação é o elemento chave 
na construção de uma sociedade funda-
mentada na informação, no conhecimen-
to e na aprendizagem. Simultaneamen-
te ao aumento da consciência sobre a 
importância da educação, o conceito de 
educação partilhada e igualitária foi-se 
expandido. Esta consciência educacional 
foi reforçada e, com o objectivo de pro-
porcionar condições a quem não teve 
oportunidade para concluir, no tempo 
certo, o seu processo de escolariza-
ção, hoje existe uma aposta muito forte 
na criação de propostas educativas e 
formativas. Refiram-se, a este propósito, 
os Cursos de Educação e Formação 
de Adultos (Cursos EFA). No entanto, 
inúmeras variáveis interferem com estes 
objectivos, e contribuem para a inter-
rupção, ou mesmo o abandono, dos 
adultos que “voltaram” com o intuito 
de concluírem um processo de escolari-
zação. Que motivos levam a que tantos 
adultos que ingressam nos cursos EFA, 
desistam? O estigma do abandono que, 
certamente, marcou a trajectória escolar 
destes adultos interferirá nesta decisão, 
ou estarão presentes outras influências 
que condicionam e que, mais uma vez, 
comprometem o sucesso? O fenómeno 
do “abandono escolar”, habitualmente 
discutido por referência a alunos que 
frequentam os ensinos básicos e secun-
dários, também se observa em contextos 

Introdução

Nos actuais discursos sociais, educa-
tivos e até mesmo políticos, as temáticas 
educacionais têm sido reclamadas 
enfaticamente. Ideias como “educação” 
e “formação” no contexto de práticas 
educativas destinadas a adultos, 
implicam uma busca constante por 
reflexões e discussões, já que se trata 
de temáticas que, apesar das suas 
mutações conceptuais ao longo da sua 
história, continuam actuais e de grande 
pertinência dada a própria dinâmica 
social e às exigências da sociedade 
pós-moderna.

Assim, temas no campo educativo que 
outrora foram relevantes “para uma 
sociedade de contornos modernistas, 
devem ser repensados e substituídos 
por outros mais adequados e consentâ-
neos com o enquadramento actual” 
(Quintas, 2008, p.14).

É nesta perspectiva que propomos 
a apresentação deste trabalho. 
Analisaremos a ocorrência do fenómeno 
do abandono e, apesar das inúmeras 
fundamentações conceptuais e aborda-
gens teóricas que tratam esta questão 
por referências a alunos dos ensinos 
básico e secundário, neste trabalho 
incidiremos, exclusivamente, em 

O PROBLEMA DO 
“ABANDONO” NOS 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE ADULTOS 

(EFA): UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO NUM 

CONCELHO DO ALGARVE

[78]

públicos que procuram educação e 
formação de adultos, particularmente, 
formandos de cursos de Educação e 
Formação de Adultos (EFA).

Será apresentado uma breve caracteri-
zação dos cursos EFA, bem como uma 
perspectiva conceptual do fenómeno 
abandono utilizado neste trabalho. 
Ainda, e dado tratar-se de uma inves-
tigação que toma como objecto de 
estudo um território geograficamente 
definido, um concelho algarvio, mais 
propriamente o concelho de Loulé, são 
apresentadas as características socio-
geográficas deste concelho, bem como 
das freguesias que o integram.

Faremos uma análise fundamentada ao 
tipo de estudo a realizar, bem como 
ao design metodológico que vai ser 
desenvolvido no trabalho investigativo.

1. A educação/formação como 
proposta educativa

A educação que a sociedade actual exige 
pressupõe um espaço onde os interlocu-
tores sejam sujeitos activos e partici-
pantes do processo. Neste sentido, a 
participação dos indivíduos depende, 
naturalmente, das propostas do sistema 
educativo.



322

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

Com a necessidade de dar resposta às 
mudanças paradigmáticas ao contexto 
globalitário em que a sociedade actual 
se encontra, e como consequência da 
necessidade da aprendizagem perma-
nente, emerge o conceito de aprendi-
zagem ao longo da vida.

De acordo com Quintas (2008), este 
conceito não significa, somente, “uma 
expressão técnica ou legal com um 
significado preciso, mas, antes, uma 
mudança de significado da educação 
dispensada por um organismo, versus 
uma aprendizagem individualizada, e 
que dá grande ênfase à experiência de 
aprendizagem individual” (p.17).

Embora tenha surgido em todo o 
mundo como um poderoso enquad-
ramento das políticas educativas, que 
cada país utiliza consoante as práticas 
de educação e formação que imple-
menta, trata-se, em última análise, de 
uma estratégia que aposta nas mudança 
e na reformulação da educação e da 
formação para além da escolaridade 
obrigatória. Como bem afirma Silvestre 
(2003), “com o advento em força da 
globalização, a educação e a formação 
são tidas como os maiores recursos de 
que se dispõe nesta era do conheci-
mento, para se enfrentar essa nova (re) 
estruturação do mundo” (p.37).

Por conseguinte, podemos depreender 
que os sistemas educativos não podem 
fixar- se nos indivíduos como entidades 
recônditas, e o conceito aprendizagem 
ao longo da vida, dada a flexibilidade e 
a criatividade de que se revestem as suas 
propostas, pode dar resposta, possibi-
litando a evolução de todos os sujeitos, 
tornando-os autónomos no seu processo 
de aprendizagem, independentemente 
das estruturas de ensino.

2. Relevância do estudo

A qualificação da população adulta 
tem sido um dos grandes propósitos 
das práticas de aprendizagem ao longo 
da vida. No caso português, os cursos 
de Educação e Formação de Adultos 
(EFA) são, actualmente, um instru-
mento fundamental para a consoli-
dação desta estratégia nacional. A sua 
criação em meados do ano 2000, 
por proposta da Agência Nacional 
de Educação e Formação de Adultos 
(ANEFA), apostou indubitavelmente 
em dar resposta ao problema de défice 
de escolarização e de qualificação 

profissional da população nacional.

Tendo como destinatários “activos 
empregados e também desempre-
gados, maiores de 18 anos, os cursos 
EFA caracterizam-se por proporcionar 
uma resposta que articula educação e 
formação e por possuírem caracterís-
ticas que os distinguem de anteriores 
propostas educativas e formativas para 
públicos adultos. Entre elas destacam-
se o tipo de formação que propor-
cionam e as características do currículo 
que é desenvolvido” (Quintas, 2008, 
p.94).

As ofertas formativas assumem a 
tipologia de B1, B2, B3 e ES – corres-
pondendo, respectivamente, ao 1º, 2º e 
3º Ciclos do Ensino Básico e ao Ensino 
Secundário, onde é proporcionado uma 
certificação escolar que correspondem 
aos respectivos níveis de ensino. Em 
simultâneo, os cursos EFA propor-
cionam formação profissional em 
três níveis: I, II e III. Desta forma, os 
actores educativos da oferta educativa 
e formativa, ou seja, o público-alvo 
ao qual se destinam os cursos EFA, 
recebem dupla certificação: escolar e 
profissional. Constata-se, portanto, 
que é assumida uma atitude formativa 
global, onde, paralelamente, educação e 
formação se desenvolvem num mesmo 
projecto educativo.

Do ponto de vista da construção e 
da gestão do currículo estes cursos 
afastam-se

das abordagens tradicionais. Adoptam 
um modelo que se inspira na perspec-
tiva andragógica, na qual se solicita aos 
formandos um compromisso efectivo 
com o seu processo de aprendizagem 
e de formação. É com base em temas 
de vida que são escolhidos pelos 
participantes, e que abordam temáticas 
pertinentes e significativas, que são 
trabalhadas e adquiridas as competên-
cias chave em determinadas áreas, 
contempladas em referenciais disponi-
bilizadas para cada um dos níveis a que 
os cursos EFA dão acesso (B1, B2, B3 
e NS).

A contribuição que esta aposta 
educativa/formativa tem dado para 
elevar os níveis de qualificação escolar 
e profissional dos adultos é, de facto, 
evidente.

No entanto, se por um lado este 
desafio tende a potencializar as carac-
terísticas positivas que enformam o 

educativos destinados a pessoas adultas.

É sobre esta problemática que se debruça 
a presente intervenção. É apresentada 
uma proposta, ainda em fase de desen-
volvimento teórico e de construção meto-
dológica, de um trabalho de investigação 
a realizar no âmbito de uma dissertação 
de mestrado em Ciências da Educação e 
da Formação, onde procuraremos com-
preender o fenómeno do “abandono” 
em Cursos de Educação e Formação de 
Adultos (EFA) de nível B3. São tomados 
como objecto de estudo, instituições 
promotoras deste tipo de formação e 
formandos de um concelho do Algarve, 
o concelho de Loulé, nomeadamente três 
freguesias distintas: Quarteira, Loulé e 
Boliqueime. A escolha deste território 
justifica- se, primordialmente, pela sazo-
nalidade face ao emprego que se observa 
nestas localidades, e que poderá, eventu-
almente, explicar a enorme incidência do 
fenómeno do abandono da formação.

Trata-se de um estudo multicaso, em 
que, com recurso a uma metodologia 
mista, que combina dados quantitativos 
(inquéritos por questionário) e qualitati-
vos (entrevistas), se analisa e reflecte 
sobre a temática do abandono, inferindo 
sobre a ocorrência deste fenómeno na sua 
relação com os actores educativos, neste 
caso formandos dos Cursos de Educação 
e Formação de Adultos.
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“adulto” enquanto sujeito aprendente, 
por outro, acentuam as vulnerabilidades 
e fragilidades que também caracterizam 
este público. Referimo-nos, exclu-
sivamente, à larga taxa de abandono 
pelos adultos que “voltaram” com o 
intuito de concluírem um processo de 
escolarização.

De entre as diversas conceptualizações 
do fenómeno do abandono, centremo-
-nos, particularmente, no significado 
defendido por Benavente (1994). A 
autora define a situação de abandono ou 
desistência quando o sujeito de aprendi-
zagem “deixa a escola sem concluir o 
grau de ensino frequentado por outras 
razões que não sejam a transferência de 
escola ou…a morte” (pp.25-26).

No caso dos formandos que frequentam 
os cursos EFA sabemos que podem ser 
inúmeras as variáveis que contribuem 
para a elevação deste fenómeno, por 
isso interessa-nos indagar: Que motivos 
levam a que tantos adultos que 
ingressam nos cursos EFA, desistam? 
Será que o estigma do abandono que, 
certamente, marcou a trajectória escolar 
destes adultos interferirá nesta decisão, 
ou estarão presentes outras influências 
que condicionam e que, mais uma 
vez, comprometem o sucesso? Em que 
medida a fragilidade face ao emprego 
condiciona a “vontade”, a “continui-
dade” e “conclusão do processo”?

Vamos sabê-lo numa região em que a 

sazonalidade face ao emprego poderá ter 
uma larga parcela de responsabilidade, 
podendo contribuir, decisivamente, para 
o abandono nos cursos de Educação e 
Formação de Adultos.

3. O concelho de Loulé

De acordo com as NUTS (Nomenclatura 
de Unidades territoriais para fins estatís-
ticos), o concelho de Loulé1 é um dos 
dezasseis concelhos da Região do 
Algarve, com uma área de 765,31 km², 
tendo por limites, a Norte, o concelho 
de Almodôvar (Baixo Alentejo), a Sul o 
Oceano Atlântico, a Este os concelhos 
Alcoutim, Tavira, S. Brás de Alportel e 
Faro e a Oeste os concelhos de Silves e 
Albufeira (Figura 1).

Este concelho apresenta uma orografia 
de configuração bastante paralela 
à costa oceânica. Desde o mar até à 
Serra o terreno eleva-se gradualmente 
até atingir o ponto mais alto da Serra do 
Caldeirão – os Pelados – com 589 m de 
altitude.

Diferente da restante Região Algarve, 
o concelho de Loulé compreende três 
diferentes zonas de tipologia orográ-
fica: Litoral, Barrocal e Serra, conforme 
poderemos observar na Figura 2.

O Litoral, caracterizado pelo seu 
elevado grau de uniformidade, constitui 

uma área plana que se estende ao longo 
da costa; o Barrocal, área ainda com 
baixa altitude, apresenta já algumas 
formas de relevo com declives mais 
suaves do que na serra e vales largos; já 
a Serra, com sua zona montanhosa de 
altitudes elevadas, ocupa a maior área 
do território do concelho.

Dada a sua localização geográfica, o 
concelho de Loulé possui um clima 
temperado com características mediter-
rânicas2, influenciado pela proximidade 
do mar e pela existência de elevações 
montanhosas cada vez que se avança 
para Norte.

Divido em 11 freguesias, das quais 
três, nomeadamente Quarteira, Loulé 
(São Clemente) e Boliqueime, servirão 
também como objecto de estudo neste 
trabalho investigativo, o concelho 
possui particularidades próprias que o 
torna singular face aos outros concelhos 
algarvios.

Esta singularidade deve-se às carac-
terísticas distintas das freguesias, o 
que nos permite fazer uma triangulação 
entre o “urbano”, economicamente 
virado para a pesca, o “urbano” propria-
mente dito e o rural.

Loulé, sede do concelho com maior 
área do Algarve, é hoje uma cidade 
em crescimento, com uma moderna 
e dinâmica economia diversificada, 
tendo o turismo como um dos seus 

Figura 1
Enquadramento Territorial do Concelho de Loulé a nível Nacional e 
Regional

Figura 2
Regiões Naturais do Concelho de Loulé

1 -  Fonte: Carta Educativa do Concelho de Loulé
2 - Regista uma estação seca durante o Verão e uma estação chuvosa no Inverno, concentrando-se a distribuição da precipitação no ano no período chuvoso de Outubro a Março, com cerca de 75% a 85% de 
precipitação total anual, enquanto, no período seco de Julho a Agosto, por norma não chove.
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vectores principais.

Depois de uma breve descrição das 
propriedades específicas do território 
concelhio, achamos relevante partir para 
uma definição sociogeográfica de cada 
uma das freguesias que servirão para 
caracterizar esta investigação.

A freguesia de Quarteira possui uma área 
de 37,85km² e encontra-se implantada 
na orla marítima atlântica que delimita 
a Sul, todo o concelho. Devido a sua 
localização geográfica e clima ameno 
recebe, com regularidade, fluxos 
migratórios nacionais e internacionais 
o que provocou um rápido crescimento 
acompanhado de grandes transfigu-
rações físicas e sociais. Com os seus 
16 129 habitantes, torna-se evidente 
o peso populacional que esta freguesia 
apresenta.

É uma freguesia inserida num meio 
economicamente virado para a pesca, 
a construção civil e o turismo. Este, 
evidencia-se principalmente, por se 
encontrar inserido um dos mais 
importantes empreendimentos turís-
ticos da Região Algarve – Vilamoura 
–, que apresenta diversos tipos de 
oferta turística. Assim, a freguesia de 
Quarteira regista, nos meses de Verão, 
valores populacionais substancialmente 
superiores aos registados na média do 
ano.

No que se diz respeito a mobilidade 
geográfica nesta freguesia, e de acordo 
com dados do último censo, verifica-
-se uma menor mobilidade da sua 
população, já que aproximadamente 
72% da população trabalha ou estuda 
na freguesia, ultrapassando o valor 
médio do próprio concelho.

Loulé (São Clemente) é a principal 
freguesia do concelho. Confronta, a 
Este, com o concelho de Faro; a Norte, 
com a freguesia de Querença; a Oeste, 
com a freguesia de São Sebastião; e, a 
Sul, com Almancil.

Com uma área que compreende dois 
terços da cidade de Loulé, ou seja, 46,56 
km² e uma população de 14 406 habit-
antes, torna-a na segunda freguesia mais 
populosa.

Os sectores económicos dominantes 
são os sectores secundário e terciário, 
respectivamente e as actividades relacio-
nadas com indústria de panificação e 
construção civil, a restauração, serviços 
e comércio.

Quanto a mobilidade que esta 
freguesia apresenta, cerca de 58% da 
população referida trabalha ou estuda 
na freguesia onde reside, 28% trabalha 
ou estuda noutra freguesia do concelho 
e que apenas 14% trabalha ou estuda 
noutro concelho.

A freguesia de Boliqueime está locali-
zada na extremidade sudoeste do 
território concelhio e confronta com o 
vizinho concelho de Albufeira.

Nesta freguesia habitam 4473 
indivíduos e, destes, 54% trabalha 
ou estuda na própria freguesia, 44% 
trabalha ou estuda noutra freguesia, 
e uma percentagem estatisticamente 
pouco significativa (2%) trabalha ou 
estuda num outro concelho.

É uma vasta freguesia rural que vive 
fundamentalmente da agricultura de 
sequeiro e de regadio. Por outro lado, o 
comércio também se encontra presente, 
localizando-se próximo do aglomerado 
urbano.

As associações de carácter cultural, 
recreativo e desportivo começam a 
apresentar alguma dinâmica local, 
contribuindo para a produtividade face 
ao comércio.

Para além da agricultura e do comércio, 
o turismo tem sido uma mais valia para 
o desenvolvimento desta freguesia.

Vemos, portanto, que estas freguesias 
possuem características sociogeográ-
ficas bem diversificadas, no entanto, no 
que se refere ao desenvolvimento local, 
é visível a contribuição do turismo 
para o desenvolvimento económico das 
mesmas.

4. Caracterização do estudo ex-
ploratório

O principal objectivo desta investi-
gação é analisar e reflectir sobre a 
problemática do abandono nos Cursos 
EFA, apreciando a ocorrência deste 
fenómeno na sua relação com os actores 
educativos em contexto formativo.

Para isso, tomaremos como objecto 
de estudo instituições promotoras de 
Cursos de Educação e Formação de 
Adultos (EFA) nas freguesias já apresen-
tadas e caracterizadas anteriormente.

Sabemos que observar para melhor 
compreendermos o fenómeno do 
abandono será primordial. Por isso, 
investigar em contexto educacional 
tem “por base investigações empíricas, 
por que as observações deste tipo de 
investigação podem ser utilizadas para 
construir explicações ou teorias mais 
adequadas” (Hill & Hill, 2009, p. 19).

Contudo, Kenneth & Borland (2001, 
citado por Quintas, 2008) ressaltam 
que tem sido questionada a relevância 
da investigação empírica no campo 
educacional, argumentando-se que os 
desenhos experimentais criam ambientes 
artificiais que provocam reacções e 
comportamentos pouco naturais nos 
sujeitos que são objecto de investi-
gação e, consequentemente, iludem a 
verdade dos factos que são objecto de 
estudo (p.96).

Por este motivo, neste estudo multicaso, 
tentaremos solucionar este problema, 
optando por utilizar uma metodologia 
mista, que combina dados quantita-
tivos, recolhidos através de inquéritos 
por questionário que, de acordo com 
Lessard-Hébert (1996), é uma maneira 
indirecta de recolher dados sobre a 
realidade (p.100), e dados qualitativos, 
utilizando-se a entrevista, já que esta 
tem como finalidade a “recolha de 
dados de opinião que permitam não 
só fornecer pistas a caracterização do 
processo em estudo, como também 
conhecer, sob alguns aspectos, os inter-
venientes do processo” (Estrela, 1994, 
p.342).

5. Campo de pesquisa

O nosso campo de estudo é constituído 
por três turmas de cursos EFA que estão 
em funcionamento em instituições de 
ensino no concelho de Loulé, nomea-
damente nas freguesias de Quarteira, 
Loulé (São Clemente) e Boliqueime.

É importante ressaltar que não 
esperamos, como resultado desta inves-
tigação, generalizações estatísticas 
acerca do universo dos formandos que 
frequentam cursos EFA, uma vez que 
este estudo visa explorar uma realidade 
específica, num território perfeitamente 
delimitado e com características muito 
próprias, por isso o tratamos como um 
estudo exploratório.
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A concluir

Esta proposta de investigação tem, no 
nosso entender, como principal meio 
impulsionador a procura de resposta 
para muitas das questões frequentemente 
colocadas no âmbito do fenómeno 
abandono, mas pouco investigadas no 
contexto dos cursos EFA.

Pretendemos, com os resultados 
obtidos, sugerir estratégias que viabi-
lizem uma maior participação destes 
formandos e que contrariem as 
razões que conduzem ao abandono, 
tais como promover ofertas formativas 
mais ajustadas a cada território (em 
termos de calendário, horário e gestão 
curricular), já que há singularidades que 
limitam a utilização de um padrão único 
de funcionamento e que põem a prova 
toda e qualquer proposta formativa. 
Uma das condições que Knowles 
(1998) apresenta como fulcral para o 
sucesso das propostas de educação e 
de formação para adultos é o respeito 
que deve existir pelo “tempo” e pelo 

“espaço” dos formandos, aspecto que, 
em nosso entender, determina ganhos na 
redução do abandono que se verifica nos 
cursos EFA.

Esperamos, por fim, que os resultados 
possam contribuir para uma reflexão 
mais aprofundada em torno do conceito 
abandono nos cursos de Educação e 
Formação de Adultos.
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O estudo enquadra-se no âmbito da 
avaliação do desempenho docente e, 
mais concretamente, no contexto de 
implementação das reformas introdu-
zidas nesse domínio. Partindo da concep-
tualização dos diversos níveis de análise, 
concepção e legitimação das políticas, 
aconselhamento e monitorização das 
práticas, nível estrutural e organiza-
cional e nível micro de subjectividade, o 
estudo propõe-se conhecer os processos 
de implementação, as representações 
reveladas pelos diversos actores educa-
tivos intervenientes directa ou indirecta-
mente, bem como a forma como se 
caracterizam as práticas em diferentes 
cenários de acção. Tendo como referen-
cial da acção prática o decreto regula-
mentar n.º 2/ 2010, de 23 de Junho, o 
problema de investigação centra-se em 
torno de duas questões focais: (1) Que 
posicionamentos interpretativos das 
políticas de avaliação expressam os 
diversos actores educativos interveni-
entes no processo?; (2) Como se carac-
terizam os contextos e as práticas dos 
actores envolvidos na implementação 
do referido processo de avaliação do 
desempenho? O estudo orientar-se-á 
no sentido de encontrar resposta para 
as seguintes questões específicas: (1) 
Como interpretam, os elementos do 
Conselho Científico para a Avaliação 
de Professores (CCAP), o Conselho das 
Escolas e Associações de Professores, o 
regime jurídico da avaliação de profes-
sores?; (2) Como interpretam e de que 
forma exercem as suas competências 
os membros do CCAP?; (3) Qual o 

relevo atribuído ao contributo do CCAP 
na construção do processo de imple-
mentação do sistema de avaliação do 
desempenho docente desenvolvido nas 
escolas? Que importância atribuíram 
as escolas aos pareceres e orientações 
deste órgão?; (4) Como se caracterizam 
as formas de actuação da Comissão 
de Coordenação da Avaliação do 
Desempenho conducentes à aplicação 
do sistema de avaliação do desempenho 
dos professores?; (5) Como se carac-
terizam as representações dos actores 
escolares relativamente ao sistema de 
avaliação do desempenho docente e à 
respectiva implementação nas escolas?; 
(6) Que efeitos tem a avaliação do 
desempenho docente ao nível da 
organização do serviço educativo, das 
culturas profissionais no contexto  e 
das culturas organizacionais da escola? 
O enquadramento teórico abrange a 
temática da avaliação de professores, 
mas também o desenvolvimento organi-
zacional da escola e o desenvolvimento 
profissional dos docentes. Do ponto de 
vista metodológico, optou-se por uma 
abordagem naturalista e interpretativa 
e usar-se-ão metodologias de investi-
gação complementares incluindo a reali-
zação de um estudo de caso múltiplo. 
Recorrer-se-á, como instrumentos de 
recolha de dados, a análise documental, 
a entrevista, a inquérito por questionário 
e a observação. 

AVALIAÇÃO DE 
PROFESSORES: QUE 

CONTRIBUTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL E DOS 
PROFESSORES? 

[79]
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[Resumo] Necessitamos, nas nossas 
escolas, de lideranças capazes de 
humanizar, motivar e vincular as pessoas 
à organização educativa, numa partilha 
de poderes e de papéis. Não podemos 
conceber mais as certezas neste mundo 
contingente, os jogos de poder, os cargos 
definitivos e o compadrio desenfreado. 
Os Directores devem reconhecer as suas 
próprias necessidades e as suas fraquezas 
ao ponto de não projectá-las nos docentes 
da Escola que representam, encetar uma 
busca de motivos potenciais em cada um, 
assumir o docente não mais como parte 
da máquina, mas como pessoa total e in-
substituível, uma noção de Liderança hu-
manizadora que se debruça na Pessoa. A 
escola é uma organização emaranhada, 
um lugar de vários mundos ou uma or-
ganização perpassada pela lógica do 
sistema e pela lógica do mundo de vida, 
onde, concludentemente, os acordos se 
fazem cada vez mais sob a forma de com-
promissos em que os actores movimentam 
racionalidades, nem sempre concordantes 
(Estêvão, 2004: 128)

[Palavras-chave] Liderança, TLB’s, 
Director, Mudança, Humanização da 
Escola.

1. Introdução

A discussão em torno da figura do 
Director no novo paradigma de Escola 
a Tempo Inteiro (ETI) na Região 
Autónoma da Madeira (RAM), remete-
-nos, indubitavelmente para questões de 
democracia, autonomia, poder, justiça, 
modelos teóricos de liderança e gestão, 
assim como sobrevêm imagens da 
organização escolar, enquanto palco 
de um Sistema Educativo Regional, 
cuja transferência de competências no 
domínio da Educação surge expressa 
em documento normativo1 próprio e no 
seu Estatuto Político-Administrativo2.

Os estudos sobre os Directores de 
Escola, segundo Barroso (2005) 
constituem uma das linhas de investi-
gação mais desenvolvidas no domínio da 
Administração Educacional, não consti-
tuindo por tal, uma questão de estudo 
nova, mas apesar desta circunstância, 
a sua actualidade continua patente, 
num país cuja produção normativa 
vem enfatizando cada vez mais o papel 
dos Directores no Governo da Escola 
Pública. Os estudos realizados cobrem 
questões tão diversificadas como: 

princípios e práticas de gestão em uso 
nas escolas; motivações e condições 
para o exercício deste cargo; tipos de 
“liderança” e seus efeitos sobre a 
“eficácia” da escola; características dos 
“bons directores” de escolas; funções 
e tarefas; influência do género no 
exercício da gestão, “histórias de vida”; 
etc. Ainda segundo Barroso (idem), 
em Portugal, esta investigação tem-se 
desenvolvido associada à análise de 
distintos “modelos de gestão” e à 
forma como os professores chamados 
a desempenhar estes cargos traçam a 
sua identidade profissional e exercem a 
sua função, muitas vezes recorrendo a 
quadros de abordagens biográficas.

Não desejamos veemente com esta 
reflexão mudar a configuração do 
mundo escolar, mas remetemo-nos à 
consciência dos Directores que desem-
penham as suas funções na Escola 
para que repensem as suas práticas, 
parem para analisar o percurso até 
agora esquadrinhado e numa atitude 
introspectiva, respondam à seguinte 
questão: Estarei construindo uma 
Liderança individual ou abrindo espaço 
para Lideranças?

LIDERANÇA(S): 
HUMANIZAR A ESCOLA[81]

1 - Decreto-Lei nº 364/79 de 04 de Setembro. Este documento normativo permite a concretização da autonomia da RAM nos 
domínios da Educação e Investigação científica, impondo a transferência dos serviços periféricos do respectivo Ministério e definindo 
as atribuições que nestas matérias pertençam à esfera da autonomia regional e aquelas que se reservam ao Governo da República, como 
garantia necessária da unidade nacional e da igualdade dos cidadãos. São domínios da autonomia da RAM no que concerne à Educação 
os seguintes: acções de inspecção, orientação pedagógica, gestão dos estabelecimentos, intercomunicabilidade de quadros, entre outros. 
Relativamente à Gestão, pode ler-se no Art. 7º, ponto 1, o seguinte: “Compete aos órgãos de Governo da Região, no que toca à gestão 
dos estabelecimentos oficiais de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na Região: alínea a) Superintender na sua gestão; 
alínea b) Criar e alterar os quadros de pessoal.
2 - Decreto-Lei nº 318-D/76 de 30 de Abril (aprova o Estatuto Provisório da Região Autónoma da Madeira). O Decreto-Lei nº 427-F/76 
de 1 de Junho altera os artigos 22º, 24º, 33º, 50º, 55º, 60º, 64º e 65º do Decreto-Lei anterior, entrando em vigor na data da sua publicação. 
A primeira revisão do Estatuto Político Administrativo da RAM aconteceu em 1999, através da Lei 130/99 de 21 de Agosto. Em 2000, a 
Lei 12/2000 vem alterar o artigo 15º, nº 2 do Estatuto. Segundo a Lei nº 13/91 de 05 de Junho no seu Art. 2º, ponto 2, lê-se o seguinte: 
“A autonomia da RAM visa a participação democrática dos cidadãos, o desenvolvimento económico e social integrado do arquipélago e 
a promoção e defesa dos valores e interesses do seu povo, bem como o reforço da unidade nacional e dos laços de solidariedade entre 
todos os portugueses. Finalmente, no seu Art. 30º o legislador considera que constituem matérias de interesse específico para a Região, 
designadamente: alínea o) Educação pré-escolar, ensino básico, secundário, superior e especial.
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Segundo Lima (2009: 241) o campo 
lexical da educação e do governo 
das escolas vem, progressivamente, 
abandonando palavras como demo-
cracia, cidadania, liberdade, cooper-
ação, solidariedade, bem comum, justiça, 
para se concentrar na modernização, 
racionalização, eficácia, concorrência, 
rivalidade, aproximando-se considera-
velmente do universo semântico mais 
típico da esfera económico-empresarial.

Guerra (2002) considera que a escola é 
uma instituição heterónima a partir de 
desconformes pontos, interessando-nos 
neste estudo focar apenas o primeiro: 
o ponto hierárquico, onde o Director 
é encarado, por vezes, mais como um 
“braço alargado da Administração” do 
que o legítimo embaixador da comuni-
dade educativa. Neste contexto, os 
profissionais que trabalham na escola 
são pensados como técnicos que têm 
que cumprir minuciosas indicações 
que afectam todas as estruturas organi-
zacionais (idem).

2. Objectivos do Estudo

Esta investigação de carácter qualita-
tiva, pretende descrever e analisar as 
práticas de Liderança de um Director 
de uma escola de 1º Ciclo da RAM. 
Na recolha de dados foi utilizado um 
questionário gerado após a construção 
do quadro teórico-conceptual sobre os 
trabalhos desenvolvidos por Leithwood 
e Jantzi (1999, 2000, 2002, 2005 
e 2006), acerca de um conjunto de 
comportamentos de liderança trans-
formacional (TLB’s: Transformational 
Leadership Behaviors), recorreu-se à 
observação participante, a entrevistas 
semi-estruturadas e à aplicação de um 
questionário a 25 docentes da escola 

atrás referida, sendo os dados tratados 
com o Microsoft Office ExcelTM 2007.

As questões de investigação que 
nortearam este estudo foram as 
seguintes:

a. Como se caracteriza a Liderança da 
Escola “Alfa”?

b. Que comportamentos de Liderança 
são mais frequentes?

c. Até que ponto pode a prática dos 
Comportamentos de Liderança(s) 
tornar a Escola mais Humana?

3. Quadro Teórico-Conceptual

Bush (2007) relaciona os modelos de 
gestão com os modelos ou estilos de 
liderança, como podemos ver na tabela 
1.

A Liderança Transformacional assume 
o foco central da liderança nos compro-
missos e nas capacidades dos membros 
da organização.

Para Leithwood e Jantzi existem três 
principais categorias de TLBs: ajustando 
a Direcção (visão, objectivos e expec-
tativas de performance), moldando 
as Pessoas (consideração pessoal e 
suporte; estimulação intelectual e 
modelação dos principais valores e 
práticas) e redesenhando a Organização 
(ajudando a fundar culturas colabora-
tivas; criando estruturas para fomentar 
a colaboração; e construindo relações 
produtivas com os pais/encarregados de 
educação e com a comunidade) (2005: 
181).

As referidas dimensões incluem a 

construção da visão e das metas da 
escola, fornecendo estímulo intelec-
tual, oferecendo apoio individualizado, 
simbolizando práticas profissionais e 
valores, demonstrando altas expecta-
tivas de performance e o desenvolvi-
mento de estruturas para promover a 
participação nas decisões da escola 
(1999: 454).

Stewart afirma que o modelo de 
Leithwood evoca um Director de Escola 
que partilhe a liderança com os profes-
sores e o mesmo não esteja obcecado 
em controlá-los ou coordená-los, mas 
sim em fornecer apoio individual, 
estímulo intelectual e visão pessoal 
(2006: 16).

Com base nos estudos de Leithwood 
(1998,1999, 2003, 2005, 2006, 2007), 
a Liderança apresenta três alvos princi-
pais: ajudar os professores a desenvol-
verem e a manterem uma colaboração 
profissional, a fomentarem uma cultura 
escolar e a resolverem problemas em 
conjunto e de forma mais participa-
tiva. A liderança está a ocupar um lugar 
privilegiado na administração educa-
cional, pois:

All transformational approaches 
to leadership emphasize emotions 
and values (Yukl, 1999) and share 
in common the fundamental aim of 
fostering capacity development and 
higher levels of personal commit-
ment to organizational goals on the 
part of leaders’ colleagues. Increased 
capacities and commitments are 
assumed to result in extra effort and 
greater productivity. Authority and 
influence associated with this form 
of leadership are not necessarily 
allocated to those occupying formal 
administrative positions, although 
much of the literature adopts their 

Tabela 1: Tipologia dos modelos de gestão e liderança educacional

Fonte: Adaptado a partir de Bush (2007: 394)
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perspectives. (Leithwood e Jantzi, 
2006: 204).

A liderança, tal como a conhecemos, 
irá provavelmente continuar a evoluir 
nos próximos anos. E, claro, que toda 
a evolução acarreta consigo todo o 
tipo de incerteza, ambiguidade e caos. 
Acreditemos ou não, em cenários de 
Educação, a efectiva mudança só nasce 
da desconstrução do existente, e como 
tal, acreditamos que a liderança transfor-
macional ruma em direcção ao coração 
da Escola.

Se se pretende criar algo novo, a 
coerência é o ponto de partida. Segundo 
Fulan (2003), a mudança é amiga do 
líder, mas possui uma personalidade 
dupla, ou seja, a sua perplexidade não 
linear termina por nos colocar em 
trabalhos (2003: 109). A vivência 
do caos é necessária para que se torne 
possível desvendar os benefícios escon-
didos, pois sempre que o statu quo é 
modificado, emergem ideias criativas e 
novas soluções (2003: 109). Pascale e 
tal, citado por Fulan (2003), acredita 
que “A base desta nova estrutura 
conceptual de liderança numa cultura 
de mudança reside na percepção de que 
“o mundo não é caótico; mas complexo” 
(Pascale et al, 2000; cit. por Fulan, 
2003: 109).

Quando olhamos para dentro de uma 
Escola, vemos vidas, sonhos, valores, 
seres humanos a serem moldados para 
o futuro. A Escola não pode continuar 
a ser um depósito do conhecimento. A 
Escola tem de ser entendida como um 
Sistema Vivo:

O equilíbrio é um precursor da morte. 
Face a uma ameaça, as coisas vivas 
movem-se em direcção ao limiar do 
caos. Esta condição evoca níveis 
de mutação e experimentação mais 
elevados, sendo possível encontrar 
novas soluções mais arrojadas. 
Quando esta excitação ocorre, os 
componentes dos sistemas vivos 
auto-organizam-se e novas formas 
emergem a partir do caos. As conse-
quências imprevistas são inevitáveis. 
O desafio é perturbá-los de forma 
a aproximarmo-nos do resultado 
desejado. (Pascale, et al, 2000; cit. 
por Fulan, 2003: 109).

O conceito de justiça, para Estêvão 
(2002), pronuncia-se em qualquer 
democracia com outros conceitos, 
como o de igualdade, de equidade, 
de liberdade, de mérito, de poder e 

autoridade, que vão também acondi-
cionar o modo como pensamos a 
educação e o modo como as escolas 
devem constituir-se para cumprirem as 
suas finalidades. Aplicada à educação, 
e mais particularmente às organizações 
educativas, a justiça permite dar conta do 
seu carácter compósito e compreender 
as diferentes lógicas argumentativas 
da acção concreta que perpassam pelas 
nossas escolas enquanto organizações, 
enquanto sistemas e enquanto mundos 
de vida (idem).

Os líderes (formais ou informais) de 
uma Escola têm de começar a derrubar 
as barreiras que existem entre eles e 
os actores da escola. Romper com as 
directrizes tradicionais, requer coragem 
para reconfigurar a Escola como espaço 
propício de negociação e de autonomia.

Leithwood e Jantzi (1999) interpretam 
a noção de “liderança transformativa” 
como a habilidade que uma pessoa tem 
para alcançar os outros para elevar a 
consciência humana, construir signifi-
cados e inspirar as intenções humanas 
que são a fonte de poder. O Governo 
das Escolas implica, inevitavelmente, 
relações de poder. Assim sendo, Dahl 
(1957) explicita-nos que um dos factos 
mais palpáveis da existência humana é 
que algumas pessoas têm mais poder 
do que outras, por tal o conceito de 
poder é tão antigo e omnipresente 
como qualquer teoria social que se 
pode orgulhar.

Segundo o autor, a palavra poder está 
enraizada na nossa linguagem, tal 
como nos esclarece:

Doubtless it would be easy to show 
how the word and its synonyms are 
everywhere embedded in the language 
of civilized peoples, often in subtly 
different ways: power, influence, 
control, pouvoir, puissance, Macht, 
Herrschaft, Gewalt, imperium, 
potestas, autoritas, potenctia, etc 
(Dahl, 1957: 201).

A sua definição de poder pode ser 
apresentada da seguinte forma: “O 
poder de A sobre B é a capacidade que 
A tem de obter que B faça alguma coisa 
que não teria feito sem a intervenção de 
A” (idem).

Na opinião de Leithwood e Jantzi, a 
maioria dos modelos de Liderança 
Transformacional estão viciados pelo 
seu título de representação das práticas 
transaccionais, o que os autores 

interpretam de práticas de natureza 
“gerencial” e tais práticas são funda-
mentais para a estabilidade da organi-
zação. Por estas razões, os autores 
acrescentaram recentemente quatro 
dimensões de gestão depois da revisão 
da literatura relevante sobre o assunto.

A Escola é uma organização emara-
nhada, um lugar de vários mundos 
ou uma organização perpassada pela 
lógica do sistema e pela lógica do 
mundo de vida, onde, concludente-
mente, os acordos se fazem cada vez 
mais sob a forma de compromissos 
em que os actores movimentam racio-
nalidades nem sempre concordantes 
(Estêvão, 2004a: 128). Para a construção 
da escola democrática [e da Liderança 
democrática], o privilégio deve ser dado 
ao referencial crítico e democratizante, 
afirmando o seu compromisso com a 
justiça social, transformando a escola 
num lugar de interculturalidade cidadã, 
de dialogicidade, de responsabilidades 
solidária, num espaço de conhecimento 
mas sobretudo de reconhecimento 
(Estêvão, 2004b: 119).

4. Metodologia

O questionário baseia-se na avaliação 
das percepções dos participantes, 
utilizando um conjunto de sessenta 
afirmações às quais os participantes 
respondentes atribuem pontuação numa 
escala tipo Likert: 0=De maneira 
nenhuma; 1=De vez em quando; 2=Às 
vezes; 3=Quase frequentemente; e 
4=Frequentemente ou sempre. Uma 
classificação menor em determinado 
item reflecte uma menor exibição desse 
comportamento por parte da Liderança 
avaliada e não uma maior ou menor 
valoração desse comportamento por 
parte do participante respondente.

Na presente Tabela quisémos 
compartimentar os comportamentos 
da Liderança Transformacional de 
Leithwwod e Jantzi (1999, 2005 e 2006), 
nas categorias correspondentes para que 
a análise do questionário se tornasse 
mais significativo e objectivo.

As entrevistas aos participantes são 
uma fonte importante de dados na 
investigação. Segundo Yin (1994:82) 
os pontos fortes da entrevista são: a 
sua focalização nos tópicos em investi-
gação e o fornecimento de inferências 
causais perceptíveis. Na Observação 
Participante, o principal instrumento de 
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a Escola” é o tipo de comportamento 
com uma frequência maior. Deste 
modo, o TLB “Redesenhando a Escola” 
demarca-se dos TLB’s “Desenvolvendo 
Pessoas”, “Estabelecendo uma 
Direcção” e “Agregando a Gestão e a 
Liderança Transaccional”, esta última 
claramente mais distante.

Podemos ainda destacar os três ítens 
mais frequentes e os três ítens menos 
frequentes, respectivamente: CRPCE 
(2,965), OE (2,748) e CAI (2,730); GE 
(1,756), EEP (2,234) e RC (2,391). Dois 
dos ítens com o RM menos frequente 
encontram-se no TLB “Agregando a 
Gestão e a Liderança Transaccional”: 
GE (1,756) e RC (2,391).

6. Análise dos Resultados

Podemos inferir que os comportamentos 
que visem o Redesenhar da Escola 
são os mais frequentes observados 
na Liderança da Escola Alfa (2,630) 
segundo os vinte e três participantes 
que responderam a este questionário. 
Assim entende-se a Liderança da 
presente escola como portadora de 
partilha de ideias e práticas com os 
docentes, ajudando a construir uma 

O ítem que apresenta o RM mais 
alto é CEFC (Criando Estruturas que 
fomentem a Colaboração – 2,965) que 
se reporta a comportamentos como 
desenvolver estruturas que fomentem 
a participação nas decisões da escola, 
basear a interacção Liderança/Docentes 
na aprendizagem e nas oportunisdades 
de colaboração, implentar a partilha.

Por outro lado, o ítem com o RM de 
frequência mais baixo é o GE (Gestão 
por excepção: Activa/Passiva – 1,756) 
que se traduz nos seguintes compor-
tamentos de Gestão e Liderança 
Transaccional: a liderança não tenta 
mudar nada, desde que esteja tudo 
bem; não espera que algo corra mal 
para então agir; chama a atenção para 
irregu-laridades, erros e desvios à 
norma e, às vezes, evita tomar decisões 
para não assumir riscos.

Podemos constatar que estes valores 
extremos situam-se em TLB’s 
diferentes: Redesenhando a Escola e 
Agregando a Gestão e a Liderança 
Transaccional.

Podemos ainda notar que o ítem com 
o RM de respostas mais elevadas (ou 
seja, maior frequência de observação do 
comportamento) o TLB “Redesenhando 

pesquisa, é o investigador, num contacto 
directo, frequente e prolongado com os 
actores sociais e os seus contextos; as 
diversas técnicas reforçam-se, sendo 
sujeitas a uma constante vigilância e 
adaptação segundo as reacções e as 
situações.

Deste modo, certificamo-nos de acordo 
com as necessidades de pesquisa e 
universo em estudo, quais seriam as 
técnicas mais vantajosas e que, ao 
mesmo tempo, conferissem fiabi-
lidade e validade à investigação. No 
caso das técnicas de recolha de infor-
mação, uma pode ser mais adequada 
em algumas situações, enquanto que 
outras poderão ser úteis para o restante 
processo de investigação. É assim, de 
grande utilidade, a triangulação da 
informação recolhida para alcançar 
os nossos objectivos, pois as vantagens 
de um instrumento de recolha, podem 
compensar as limitações de outro.

5. Resultados

Apresentamos a média total dos resul-
tados na tabela 3 e no gráfico que se 
seguem:

Tabela 2: Comportamentos da Liderança Transformacional de Leithwwod 
e Jantzi (1999, 2005 e 2006)

Tabela 3: Ranking Médio das respostas dos 
participantes

Gráfico 1: Ranking Médio das Categorias dos TLB’s.
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4º Pilar: Agregando Gestão e Liderança 
Transaccional.

Cada um destes Pilares denomi-
nados por TLB’s por Leithwood e 
Jantzi (2005), apresentam comporta-
mentos e práticas específicas exercidas 
pela Liderança das Escolas, mencio-
nadas anteriormente. Leithwood et 
al (2007) tentam compreender os 
padrões de liderança distribuída para 
tornar as escolas mais democráticas, 
retirando-lhes o individualismo e o 
trabalho solitário dos professores. Na 
opinião de Leithwood e Duke (1998), 
os estudos realizados demonstraram 
que a liderança transformacional 
pode contribuir para um nível elevado 
de efeitos na organização, tais como: 
aprendizagem organizacional, desen-
volvimento de um clima positivo na 
escola, relacionamentos mais genuínos.

Leithwood e Jantzi (2005) afirmam 
que a Liderança Transformacional 
pode emergir em tempos de crise ou 
de excessiva turbulência. Compete às 
Lideranças das Escolas criar estratégias 
de partilha, indicar um rumo comum, 
clarificar objectivos, apoiar e encorajar 
os professores que interiormente já 
deixaram de acreditar na mudança.

Regenerar a escola parte da ideia da 
desconcentração e partilha de poderes, 
ou seja, os poderes não podem mais 
residir numa Liderança mas em 
Lideranças com responsabilização 
colectiva.

Na construção de [Liderança(s)] de bem 
comum, os actores podem optar por 
reger-se por princípios mais abstractos 
e menos territorializados, uma vez que 
culturalmente estes surgem como mais 
ouros e superiores. Isto vai implicar que 
a escola no seu movimento de recen-
tração sobre si mesma (ocasionada 
pela autonomia), acabe por obedecer 
a tendências culturais centralistas e 
formalistas, emergindo, então, como 
uma verdadeira miniatura do próprio 
sistema global (Estêvão, 2004b: 89).

Na generalidade dos casos, as organi-
zações e os indivíduos confrontam-
se com ambientes institucionais 
marcados por inconsistências internas 
que veiculam agendas incompatíveis, 
expressas por coros polifónicos subordi-
nados à batuta de diversos maestros (Sá, 
2004: 254).

A Liderança ou as Lideranças terão 

de se ter um sentido de rumo colectivo 
(2,913); leva os docentes a trabalharem 
para o mesmo objectivo (2,869); 
promove a colaboração entre os 
docentes (2,826); realça a importância 
de se ter um forte sentido de objectivo 
(2,739) e desenvolve atitudes e espírito 
de equipa (2,391).

Mais podemos acrescentar a esta 
análise que a liderança exprime com 
palavras simples o que os docentes 
podem e devem fazer (2,826); os planos 
de futuro da Liderança são inspiradores 
para os docentes (2,739); a Liderança 
indica fontes de conhecimentos para 
que o desempenho e performance de 
cada docente seja mais elevado (2,695) 
e não faz questão de enfatizar que 
só interessa o melhor desempenho, 
obtendo esta afirmação um RM mais 
baixo deste TLB (1,608).

O comportamento Agregando a Gestão 
e Liderança Transaccional é o menos 
frequente (2,244) segundo os partici-
pantes que responderam a este 
questionário. A Gestão por Excepção 
Activa/Passiva é de todas as catego-
rias dos TLB’s com um RM menos 
frequente (1,756) o que nos revela que 
a Liderança da Escola não procura 
evitar tomar decisões para não assumir 
riscos; não espera que algo corra mal 
para então agir; quando tudo corre bem 
não tenta mudar e chama a atenção para 
irregularidades; representa os docentes 
perante as autoridades superiores; 
monitoriza a burocracia escolar, gerindo 
projectos, planos de aulas, programas; 
honra pessoalmente os docentes quando 
têm desempenhos notáveis; elogia os 
docentes; atribui especial reconheci-
mento aos docentes e proporciona 
reconhecimento/recompensa quando os 
docentes atingem os objectivos.

7. Considerações Finais

Para Leithwood et al (2007) o maior 
desafio sobre a investigação em 
Liderança é descobrir os compor-
tamentos e as práticas de liderança 
desejáveis de envolver os actores da 
escola na participação de decisões. 
Enumeram as seguintes categorias 
e práticas como sendo os pilares de 
uma liderança partilhada em contextos 
escolares:

1º Pilar: Estabelecendo uma Direcção; 
2º Pilar: Desenvolvendo Pessoas; 3º 
Pilar: Redesenhando a Escola; 

cultura colaborativa (2,818); não está 
obcecada pelo poder (1,000); incentiva 
a partilha de materiais entre os docentes 
(3,043); proporciona oportunidades de 
transparência, colocando ao dispor de 
todos a informação (2,826); cria novas 
formas de colaboração (3,000); aposta 
nas Novas Tecnologias (3,130); cria 
estratégias de Partilha (3,217); constrói 
relações produtivas com a Comunidade 
Educativa, de forma a que esta se sinta 
motivada a participar na escola (2,521) e 
procura formas inovadoras de interacção 
escola-família (2,478).

Dentro deste TLB, ainda podemos 
destacar a categoria CEFC como aquela 
cujo RM foi o mais elevado (2,965), 
seguido do ACCC (2,492) e do CRPCE 
(2,434).

Verificamos que a categoria 
Desenvolvimento de Pessoas é a segunda 
mais frequente observada(2,586). Esta 
constatação leva-nos a admitir que a 
Liderança da Escola preocupando-se em 
oferecer aos docentes apoio individu-
alizado (2,730), procura modelar os 
seus valores e práticas através de uma 
influência idealizada (2,541) e tenta 
estimular os docentes intelectualmente 
falando (2,486).

É importante referir que o 3º ítem 
mais frequente verificado no compor-
tamento da Liderança da Escola foi a 
Consideração e Apoio Individualizado, 
levando-nos a admitir que a mesma 
mostra respeito pelos sentimentos dos 
docentes (3,086); comporta- se tendo 
em conta as necessidades dos decentes 
(2,826); dá um bom exemplo (2,772); dá 
atenção aos docentes (2,652); estimula 
os docentes à reflexão, desafiando-os 
a pensar os velhos problemas de um 
modo inovador (2,608); os docentes 
têm confiança na Liderança (2,608); a 
Liderança actua tendo em conta os senti-
mentos dos docentes (2,565); e estes 
sentem-se integrados e identificam-se 
com a mesma (2,545). 

Dentro do Comportamento 
Estabelecendo uma Direcção, salien-
tamos a categoria Objectivos de Equipa 
como aquela cujo RM foi o mais 
elevado (2,748), seguido do estabele-
cimento de uma Visão (2,562) e das 
Elevadas Expectativas de Performance 
(2,234).

Os Objectivos de Equipa surgem com 
um RM mais segnificativo, revelando 
que a Liderança enfatiza a importância 
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como alvo primordial a construção de 
relacionamentos de estímulo mútuo e de 
consideração genuína, originando uma 
conexão muito mais estável e uma mais 
efectiva aprendizagem conjunta entre o 
Director e os restantes actores da escola. 
Há uma reconstrução de vínculo entre os 
actores escolares, o Director e a própria 
organização. Trata-se de uma noção 
de Liderança Humanizadora que se 
debruça na Pessoa, nas suas aspirações 
e nos seus anseios com o intuito de 
emergir uma Liderança democrática e 
crítica, capaz de respeitar a autonomia.

Concluindo esta reflexão socorremo-
nos de Balion (cit. Barroso, 2004: 75) 
quando afirma que deve haver a possi-
bilidade de evoluir de uma situação em 
que a escola é vista, unicamente, como 
um lugar de confrontação de interesses, 
uma “arena política”, para uma situação 
em que a escola é vista como um lugar 
social, como uma “cidade política”, 
onde os professores, os alunos e outros 
membros constroem a sua identidade 
pela pertença ao grupo a que estão 
ligados, por laços de solidariedade, 
resultantes da partilha de um bem 
comum.
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[Resumo]  O presente texto pretende dar 
conta de um estudo que visa reflectir 
sobre as potencialidades de actividades 
de sensibilização à diversidade linguística 
no desenvolvimento de uma consciência 
fonológica de cariz plurilingue junto 
de crianças do ensino pré-escolar. 
Consideramos que este tipo de actividades 
pode contribuir para o desenvolvimento 
de capacidades de ordem metalinguística 
e metafonológica, bem como de atitudes 
positivas face à diversidade, desde cedo, 
funcionando, assim, como um suporte 
para uma aprendizagem de línguas ao 
longo da vida e como um alicerce para o 
diálogo intercultural.

1. Introdução

A crescente diversidade linguística 
e cultural das nossas sociedades 
e escolas, reflexo da globalização, 
dos avanços tecnológicos, do acesso 
livre e mais célere à informação e 
da maior mobilidade dos cidadãos, 
lança actualmente novos desafios à 
educação que, desde os primeiros 
anos de escolaridade, deve garantir a 
equidade e o desenvolvimento pleno das 
potencialidades de cada criança.

No sentido de fazer face a estes desafios, 
têm sido propostas práticas curriculares 
inovadoras assentes no plurilinguismo 
enquanto competência a desenvolver e 
valor a preservar, capazes de preparar 
os sujeitos para participar em situações 
de contacto de línguas e de comunicação 
intercultural. Nesse âmbito, destacamos 
a sensibilização à diversidade linguís-
tica (SDL), uma abordagem plural que 
tem como objectivo criar oportuni-
dades de interacção com diferentes 
línguas e culturas junto de alunos em 
diferentes situações de aprendizagem de 
línguas.

Esta abordagem didáctica, que parte 
de actividades assentes na descoberta 
das línguas, da sua história, das suas 
semelhanças e particularidades, tem 
alcançado resultados positivos no que 
se refere à promoção de atitudes de 
respeito e de abertura a outros povos, 

línguas e culturas, à motivação para a 
aprendizagem de línguas, mas também 
ao nível do desenvolvimento de capaci-
dades de ordem (meta)linguística, 
(meta)comunicativa e (meta)cognitiva. 
Em particular, a realização de activi-
dades em que as crianças são incenti-
vadas a analisar e a comparar um corpus 
linguístico em diferentes línguas parece 
contribuir para o desenvolvimento de 
estratégias que podem funcionar como 
um suporte para uma aprendizagem 
ao longo da vida (Candelier, 1999; 
Edelenbos, et al., 2006).

À luz deste contexto, e após um breve 
enquadramento teórico, apresentaremos 
um estudo que visa compreender de 
que forma actividades de SDL podem 
fomentar uma consciência da linguagem, 
quer no que se refere a aspectos mais 
gerais de compreensão do fenómeno 
da linguagem verbal e das suas varie-
dades, quer no respeitante a aspectos 
mais específicos de manipulação e 
análise das unidades base dos sistemas 
sonoros e escritos das línguas.

2. (Con)viver com a diversidade num 
mundo globalizado

Num mundo globalizado, caracteri-
zado pela intensificação das inter-
acções económicas, sociais e culturais, 
parece paradoxal falar em diversidade, 

A SENSIBILIZAÇÃO À 
DIVERSIDADE LINGUÍSTICA 

NO PRÉ-ESCOLAR 
COMO SUPORTE PARA 
A APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS AO LONGO DA 
VIDA

[82]
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pluralidade e multiculturalismo. De 
facto, fruto da evolução tecnológica 
recente dos meios de transporte e de 
comunicação, que permitiu a dissemi-
nação de informação à escala mundial 
e as deslocações de pessoas, bens e 
serviços, houve uma aproximação de 
povos que, até então, se encontravam 
afastados, e um reforço das relações 
sociais mundiais no sentido de uma 
interdependência à escala planetária 
(Giddens, 2005; Sousa Santos, 2001; 
Wolton, 2004).

A par desta aproximação e interde-
pendência, os processos da globali-
zação permitiram também uma certa 
uniformização de comportamentos, 
gostos e aspirações em torno de 
valores, artefactos culturais e universos 
simbólicos ocidentais, em particular os 
norte-americanos, num processo muitas 
vezes considerado neocolonialista e 
neo-imperialista. É neste quadro que 
se tem defendido a existência de uma 
«cultura mental global» partilhada por 
indivíduos de vários cantos do mundo e 
composta por figuras, ideias e imagens 
que circulam por todo o planeta, desen-
raizadas de uma qualquer referência 
local ou nacional (André, 2009).

Porém, a globalização revela-se como 
um fenómeno multifacetado que 
combina a universalização, por um 
lado, com o particularismo e a diver-
sidade, por outro. Como refere Melo, 
os processos da globalização têm um 
«carácter complexo e contraditório» 
(2002: 39), produzindo tanto fenómenos 
de integração, aproximação e concili-
ação, como fenómenos de hegemonia, 
dominação e cisão. Ao nível cultural, 
trata-se de um processo dúplice de 
simultânea revelação/anulação de difer-
enças, de diferenciação/homogenei-
zação de culturas e de reivindicação/
derrogação de direitos.

Assim, ao invés de transformar o 
mundo numa aldeia global em que 
todos se sentem mais próximos e 
semelhantes, a globalização tornou-nos 
mais conscientes das nossas diferenças, 
levando-nos a avaliar, de modo muito 
concreto, tudo aquilo que nos separa 
uns dos outros nos planos linguístico, 
cultural, religioso, económico-social ou 
político, uma tarefa que nem sempre 
assume contornos pacíficos (Boniface e 
Védrine, 2010; Huntington, 1993).

Perante este cenário, é urgente aprender 
a «viver juntos» com o Outro (Delors, 

1996), na sua diversidade de línguas, 
culturas, valores e mundivisões, de 
modo a construir sociedades mais 
humanas e sustentáveis, capazes de 
superar tensões sociais e de prevenir 
o extremar dos nacionalismos e dos 
grandes conflitos mundiais.

Neste âmbito, algumas instituições, tais 
como o Conselho da Europa, têm vindo 
a fornecer orientações relativamente 
à educação, em geral, e ao ensino 
das línguas, em particular, que passam 
por acções concretas de promoção do 
plurilinguismo, com o fim último de 
fomentar a mobilidade, o diálogo inter-
cultural e a solidariedade entre todos.

3. A competência plurilingue e inter-
cultural e a aprendizagem ao longo da 
vida

O conceito de plurilinguismo, central 
para a política linguística educativa 
do Conselho da Europa, assume-se 
como algo mais do que uma simples 
capacidade para comunicar em línguas 
diferentes. Nas palavras de Beacco e 
Byram, «[p]lurilingualism forms the 
basis of communication in Europe, but 
above all, of positive acceptance, a 
prerequisite for maintaining linguistic 
diversity» (2007: 10). Neste sentido, 
o plurilinguismo pode ser entendido, 
simultaneamente, enquanto compe-
tência e valor educativo que se desen-
volve ao longo da vida.

Na primeira acepção, o plurilinguismo 
parte da ideia de que todos podem 
aprender línguas, possuindo uma 
capacidade potencial ou real para usar 
línguas diferentes, com graus diferentes 
de proficiência e com funções igual-
mente diferentes. Considera-se, ainda, 
que as experiências e os conhecimentos 
do indivíduo com diferentes línguas 
e culturas ao longo da sua vida não 
ficam armazenados em compartimentos 
mentais estanques e separados. Pelo 
contrário, constroem uma competência 
comunicativa plurilingue que engloba 
o conjunto do repertório linguístico 
de que um indivíduo dispõe e ao qual 
pode recorrer em diferentes situações e 
com interlocutores específicos para uma 
comunicação eficaz (Beacco e Byram, 
2007). Essa competência plurilingue 
é, então, parcial e inacabada, porque 
construída ao longo da vida, desigual 
e desequilibrada, porque diferente de 
uma língua para outra, transversal e 

complexa, porque extensível a todas 
as línguas adquiridas ou aprendidas, 
formando uma competência única e 
não uma justaposição ou sobreposição 
de competências ou capacidades (Coste, 
et al., 1997).

Na segunda acepção, o plurilinguismo 
funciona como um valor educativo que 
pode servir de base a uma aceitação 
positiva da diversidade. Nas palavras 
de Beacco, «[i]f one recognizes the 
diversity of languages in one’s own 
repertoire and the diversity of their 
functions and values, that awareness 
of the diversity one carries within one 
is such as to foster a positive perception 
of other people’s languages» (2004: 40). 
Neste sentido, o plurilinguismo serve 
como catalisador para uma conscien-
cialização, por parte dos sujeitos, da 
natureza múltipla da sua própria identi-
dade e da identidade dos outros, fruto 
não só da pluralidade de repertórios 
linguísticos, mas também de múltiplas 
pertenças e lealdades a diferentes 
grupos. Essa consciência pode constituir 
o fundamento de uma educação inter-
cultural, que valorize o plurilinguismo 
individual e do Outro e desperte o gosto 
por realizar e partilhar outras experiên-
cias linguísticas e culturais.

Pelo exposto, é fundamental educar 
para a diversidade e para o plurilin-
guismo desde cedo, mediante novas 
abordagens e novas práticas curriculares 
que motivem as crianças para a aprendi-
zagem de línguas, desenvolvam as suas 
competências comunicativas, cognitivas 
e (meta)linguísticas e as preparem para 
a experiência da alteridade em socie-
dades multilingues e multiculturais.

Neste sentido, as abordagens plurais, 
entendidas como abordagens didác-
ticas que usam actividades de ensino e 
aprendizagem envolvendo mais do que 
uma língua e/ou cultura (Candelier, et 
al., 2007), podem trazer um contributo 
importante.

4. Potencialidades da sensibilização à 
diversidade linguística

A opção por abordagens plurais, 
nomeadamente pela sensibilização 
à diversidade linguística (SDL) na 
educação desde os primeiros anos de 
escolaridade torna claro que o que se 
pretende não é o ensino de uma única 
língua tomada como língua-alvo a 
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dominar de forma correcta e perfeita. 
Os objectivos pedagógicos focalizam-
-se antes no plurilinguismo como 
competência a desenvolver e como 
valor a preservar, mediante o contacto 
com línguas e culturas que a escola não 
tem por obrigação ensinar, de forma a 
permitir que as crianças ouçam novos 
sons, experienciem novas culturas, 
conheçam e aprendam a respeitar outras 
mundivisões.

Para além destes aspectos, ao buscar 
inspiração no movimento da language 
awareness iniciado por Eric Hawkins 
no Reino Unido na década de 1980 
(Hawkins, 1987), esta abordagem 
pretende ainda levar as crianças a tomar 
consciência da linguagem, a um nível 
macro e a um nível micro, olhando-a 
de forma objectiva, analisando e 
comparando os seus componentes 
internos, em última análise, «tomando 
os objectos-língua como objectos 
que fazem parte dos sujeitos e das 
comunidades que os constroem e 
que importa respeitar na sua diversi-
dade, nos espaços e tempos em que se 
movimentam» (Andrade, et al., 2010: 
72).

Os projectos implementados em 
vários países europeus com base 
nesta abordagem didáctica (vejam-se 
os projectos Eole, Evlang e Jaling) 
têm procurado alcançar estes objec-
tivos mediante a realização de activi-
dades que passam pela discriminação 
de sons em diferentes línguas, pela 
comparação entre sistemas de escrita, 
pela elaboração de receitas em que os 
ingredientes se escondem por detrás 
de palavras em diferentes línguas, 
ou ainda, pela partilha de histórias e 
tradições por pais de crianças migrantes 
(ver sobre a abordagem, Martins, 2008).

Os resultados alcançados por estes 
projectos revelaram-se positivos no que 
se refere à valorização e à capitalização 
dos repertórios plurilingues de crianças 
migrantes, ao desenvolvimento de 
atitudes de abertura à diversidade e à 
motivação para a aprendizagem futura 
de línguas (Candelier, et al., 2004; Hélot 
e Young, 2006). Adicionalmente, estes 
projectos desempenharam um papel 
importante na promoção da consciência 
linguística das crianças, encorajando-
-as a observar e a raciocinar sobre as 
línguas em uso, a transferir conheci-
mentos, competências e estratégias de 
uma língua para outra, permitindo- 
-lhes desenvolver capacidades (meta)

linguísticas, (meta)cognitivas, (meta)
comunicativas e de intercompreensão 
(Armand e Dagenais, 2005; Doyé, 
2005).

Estes resultados encontram eco em 
investigações recentes que sugerem 
que as crianças que dominam mais do 
que uma língua desenvolvem atitudes 
mais positivas em relação às línguas e 
aos falantes, revelando uma consciência 
metalinguística e metacognitiva mais 
apurada, mostrando-se mais disponíveis 
para transferir competências de literacia 
entre as diferentes línguas e para 
participar em situações de comuni-
cação intercultural (Adesope, et al., 
2010; Bialystok, et al., 2005; Le Pichon 
Vortsman, et al., 2009).

Neste sentido, a SDL pode funcionar 
como uma espécie de «curso 
preparatório» (Candelier, et al., 2007: 
4) de educação para a cidadania e 
para o diálogo intercultural, capaz de 
formar indivíduos mais disponíveis para 
abraçar, aceitar e participar em outras 
experiências linguísticas e culturais. 
Além disso, ao desenvolver a consciência 
linguística das crianças, serve de suporte 
para aprendizagens futuras, quer no 
que se refere à aprendizagem da leitura 
e da escrita na língua materna, quer 
no que diz respeito à aprendizagem de 
vocabulário numa língua estrangeira. 
De facto, como sugerem vários estudos, 
a consciência da linguagem, sobretudo 
de aspectos fonológicos em idade 
pré-escolar, é indispensável para a 
descoberta do «princípio alfabético» que 
permite às crianças associar fonemas a 
grafemas, funcionando também como 
um mecanismo que facilita a retenção 
de palavras na memória de curto prazo, 
o que se revela como fundamental 
para a aprendizagem de vocabulário 
numa língua estrangeira (De Jong, et 
al., 2000; Lourenço, 2006; Mann e 
Liberman, 1984).

Tendo em linha de conta este contexto, 
procuraremos, de seguida, dar conta 
de um estudo assente em actividades 
de SDL que acompanha um grupo de 
crianças do ensino pré-escolar no seu 
percurso de desenvolvimento de uma 
consciência fonológica de cariz pluri-
lingue, entendida como transversal, 
estratégica e passível de ser mobilizada 
em situações de contacto de línguas e 
de diálogo intercultural, concorrendo 
desta forma para a aprendizagem.

5. Uma viagem pelo mundo das 
línguas e dos sons

5.1 Génese e objectivos de uma 
viagem

Nas palavras do filósofo francês 
Michel Serres «aucun apprentissage 
n’evite le voyage» (apud Tavares, 
2002). Aprender implica sempre estar 
disponível para partir, para sair de si 
mesmo, para viver outras experiências 
linguísticas e culturais, para avançar, 
recuar, ultrapassar obstáculos, deparar-
-se com locais desconhecidos e persona-
gens inesperados.

Esta metáfora marcou a concepção 
deste estudo, uma vez que nos orientou 
na criação de um conjunto de sete 
sessões de SDL durante as quais vinte 
e uma crianças do ensino pré-primário, 
com idades compreendidas entre os 
três e os seis anos de idade (M = 4,9), 
puderam contactar com outras línguas, 
outras formas de ver, escrever e sentir 
o mundo. Nesta viagem procurámos 
despertar a curiosidade das crianças pelo 
objecto-língua, fomentando o desen-
volvimento de capacidades de reflexão 
sobre o funcionamento da linguagem 
e de atitudes positivas face à diver-
sidade, no sentido de as auxiliar na 
construção de uma competência pluri-
lingue e intercultural, que pode vir a ser 
útil em “viagens” futuras.

5.2 Preparando a viagem: detalhes 
metodológicos

As sessões de SDL (Figura 1) foram 
criadas tendo como base os nossos 
objectivos, a faixa etária das crianças 
e os seus interesses e conhecimentos 
prévios enquanto grupo multilingue. 
Assim, foram construídas sete sessões 
que incluíram actividades como a elabo-
ração da biografia linguística individual 
e colectiva na sessão 1 “Conhecemos 
tantas línguas!”; a audição de canções 
infantis em diferentes línguas europeias 
na sessão 2 “Que sons têm as línguas?”; 
a discriminação das onomatopeias de 
sons de animais na sessão 3 “Os 
animais também falam línguas?!”; a 
partilha de histórias e tradições da 
Páscoa em diferentes países (Brasil, 
Inglaterra, Índia) contadas pelos pais 
de crianças migrantes na sessão 4 “E tu 
como celebras a Páscoa?”; a escrita dos 
nomes próprios das crianças em grego 
e em hieróglifos egípcios na sessão 5 
“Que forma estranha de escrever!”; a 
aprendizagem dos nomes de animais 
em vias de extinção em Cherokee, 
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em idade pré-escolar, sobretudo no que 
se refere ao processamento fonológico 
(Adams, et al., 2006), a atenção pode 
ser inicialmente direccionada por 
um adulto, de forma a tornar mais 
visíveis essas unidades. Uma segunda 
etapa, indispensável para chegar a uma 
consciência explícita da linguagem, 
caracteriza-se pelo envolvimento 
activo das crianças na exploração e na 
descoberta dessas unidades internas, 
o que implica disponibilidade para 
analisar e comparar palavras, sons e 
grafemas em línguas diferentes. A etapa 
final passa pela retenção e pela mobili-
zação dos conhecimentos adquiridos 
sobre as línguas e sobre o seu funciona-
mento, implicando capacidades de 
reflexão explícita e de memorização.

Ao longo desta viagem, foi-nos possível 
identificar vários momentos nos quais 
as crianças observaram, analisaram e 
compararam palavras, sons e grafemas, 
descobrindo o «princípio alfabético» 
e aplicando os seus conhecimentos a 
novas situações. A transcrição1 seguinte 
de um excerto da sessão 5, que mostra 
as interacções das crianças após a 
entrega pela dinamizadora de marca-
dores de livros com os seus nomes 
escritos em hieróglifos, é um exemplo 
claro da forma como as crianças desen-
volveram uma CFP.

A5 – E que giro/ olha o meu.
ED – Há meninos aqui que ficam 
cansados só de escrever uma 
letrinha/ imaginem o que é fazer 

5.3 Balanço de uma viagem: percursos 
de desenvolvimento da CFP

Definida como «a capacidade de 
explicitamente identificar e manipular 
as unidades do oral» (Freitas, et 
al., 2007), a consciência fonológica 
revela-se como uma capacidade 
complexa, porque composta por várias 
capacidades (consciência silábica, 
consciência intrassilábica, consciência 
fonémica) que se desenvolvem de forma 
sucessiva, mas não automática. Na 
verdade, a consciência fonológica da 
criança segue um percurso evolutivo 
que vai desde uma consciência 
implícita relativamente aos sons 
(distinção entre sons linguísticos e sons 
não linguísticos), a uma consciência 
explícita que se manifesta em 
comportamentos metafonológicos e que 
exige esforço e treino.

Ainda numa análise exploratória do 
corpus recolhido, podemos dizer que 
o desenvolvimento de uma CFP parece 
implicar a passagem por um conjunto 
de etapas (Figura 2) que permitem 
à criança identificar, manipular e 
comparar, deliberadamente, sons e 
grafemas em diferentes línguas.

Uma etapa primordial passa pela 
observação e pela atenção às unidades 
base dos sistemas sonoros e escritos 
das línguas, o que exige que a criança 
as seja capaz de isolar num segmento 
de fala ou num texto escrito. Dada a 
dificuldade desta tarefa para crianças 

Inuktitut e Kunama na sessão 6 “As 
línguas também desaparecem?!”; e a 
realização de um jogo de revisão das 
aprendizagens na sessão 7.

Todas as sessões foram gravadas recor-
rendo a um gravador áudio e a uma 
câmara de filmar, sendo, posteriormente 
transcritas, de forma a possibilitar uma 
análise de conteúdo mais rica. Nas 
transcrições procurámos aceder às 
interacções, reacções e opiniões das 
crianças relativamente à diversidade 
linguística e cultural e à aprendi-
zagem de línguas, bem como verificar 
possíveis evoluções ao nível do desen-
volvimento da CFP.

De forma a avaliar, de forma mais 
aprofundada, a consciência fonológica 
das crianças recorremos à Bateria de 
Provas Fonológicas (Silva, 2002), 
um conjunto de testes fonológicos, 
previamente validado para crianças 
portuguesas em idade pré-escolar, que 
consiste em tarefas de classificação, 
supressão e segmentação silábica e 
fonémica. Estes testes foram reali-
zados antes e após as sessões de SDL 
com o grupo de crianças alvo e com um 
grupo de controlo, emparelhado a nível 
numérico, etário e sociocultural, que 
não assistiu às sessões. A aplicação dos 
testes foi audiogravada e alvo de uma 
análise estatística, de modo a obtermos 
indicadores sobre a evolução das capaci-
dades das crianças na identificação e 
manipulação de unidades sonoras.

Figura 1 – As sessões de SDL. Figura 2 – Percurso de desenvolvimento da CFP.

1 - Para as transcrições usámos as seguintes convenções: D (Dinamizadora), An (Aluno identificado com um número), ED (Educadora), ALS (Um ou mais alunos a falarem simultaneamente), / (Pausa curta), // 
(Pausa longa), + (Suspensão de frase com entoação ascendente), … (Suspensão da frase com entoação descendente), <texto em itálico> (Indicações cénicas).
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No Gráfico 1 encontram-se os resul-
tados dos dois grupos na primeira fase 
de aplicação dos testes (CF1). O grupo 
alvo alcançou uma média de 31,8 itens 
na bateria de testes fonológicos (DP= 
16,3) num total de 94 itens, revelando 
maiores dificuldades nas tarefas de 
supressão fonémica e de segmentação 
fonémica. Por seu lado, o grupo de 
controlo alcançou uma média de 30,9 
itens nos testes (DP = 18,7), revelando 
melhor desempenho nas tarefas de 
natureza silábica. A comparação entre 
os dois grupos, realizada com base 
no teste t de Student revelou que as 
diferenças entre os dois grupos não são 
estatisticamente significativas (t (40) = 
0,16, p = 0,437, d= 0,05), o que sugere 
que, antes da realização das activi-
dades de SDL na sala do GA, ambos 
os grupos apresentavam capacidades 
similares para identificar e manipular 
sílabas e fonemas em português.

O Gráfico 2 apresenta os resultados 
para a segunda fase de aplicação dos 
testes de consciência fonológica, após a 
realização das sessões de SDL com o 
grupo alvo. Nestes testes, o grupo alvo 
obteve uma média de 51,5 itens (DP = 
25,6), melhorando o seu desempenho, 
de forma significativa, em todas as 
tarefas, em particular nas que exigem 
o domínio de competência fonológicas 
mais apuradas (t (40) = -2,98, p = 
0,002, d = 0,94). Já o grupo de controlo 
não revelou alterações relevantes em 
relação ao primeiro grupo de testes (t 
(40) = -0,50, p = 0,307, d= 0,16), alcan-
çando uma média de 33,9 itens (DP = 
19,5).

A comparação entre os resultados 
obtidos pelos dois grupos de crianças 
na segunda fase de implementação dos 
testes revelou diferenças muito signifi-
cativas a nível estatístico (t (40) = 2,50, 
p = 0,008, d = 0,79), sugerindo que 
um factor externo, isto é, não relacio-
nado com a idade e a maturação, terá 
estado na origem do desenvolvimento 
de capacidades fonológicas explícitas 
pelas crianças do grupo alvo. Pelo que 
pudemos observar nas transcrições 
das sessões, é possível que a reali-
zação de actividades, nas quais as 
crianças analisaram e compararam 
activamente línguas estrangeiras a 
nível intra e interlinguístico, tenha 
desenvolvido a consciência que estas 
tinham da sua própria língua enquanto 
objecto a manipular, tornando-as mais 
disponíveis para brincar com sons e 
grafemas, mesmo quando estes eram 
inicialmente estranhos.

escrita. Esta descoberta permitiu-lhes 
também construir regras acerca do 
funcionamento dos hieróglifos egípcios 
que são formuladas pela educadora: os 
hieróglifos dos nossos nomes existem 
no mesmo número das nossas letras, 
estão na mesma posição e escrevem-se 
da direita para a esquerda.

Na última sessão verificamos que, ao 
longo desta viagem, as crianças desen-
volveram capacidades de análise e 
de manipulação fonológica explícita 
em diferentes línguas, revelando que 
chegaram à fase de retenção e mobili-
zação de conhecimentos adquiridos. 
Veja-se o exemplo seguinte de uma 
das questões do jogo “Uma viagem 
pelo mundo das línguas e dos sons”, 
atentando-se na forma como as crianças 
resolveram o problema apresentado.

D – E a pergunta é…/ descobre qual 
é o nome dos meninos desta sala que 
está escrito em hieróglifos.
ED – Eu vou dar uma pequenina 
ajuda./ Nós tínhamos visto quem é 
que tinha aqueles fios. A3 – Eu tinha 
um fio.
ED – Só tinhas um? A3 – Era só um.
D – Ali estão dois. Então não é o teu 
nome./ Quantas letras tem este nome?
ALS – Um… dois… três… quatro… 
cinco+ seis.
D – Então é um nome com seis letras. 
ED – Pensem no vosso nome.
A6 – O meu não é. Só tem três. A8 – O 
meu também não é.

A7 – É Amanda.
D – Não é Amanda. Mas muito bem 
visto porque tem seis letras. //Mas 
porque é que não pode ser?/
Vocês tinham que ter três caracteres 
iguais.
ED – Amanda tem três <a>. Tinham 
que ter três caracteres iguais. Ali só 
tem dois. A11 – É um nome com seis 
letras e duas delas são iguais…

A3 –É Leonor.
D – É Leonor/ muito bem.
ALS – Eh… <batem palmas>
D – Então que letra representam os 
fios? ALS – É o <o>.
A3 – E o <l> é o leão.

Pelo exposto, sugerimos que as capaci-
dades metalinguísticas das crianças, 
sobretudo ao nível fonológico, foram 
desenvolvidas, algo que pudemos 
também comprovar após a realização 
da Bateria de Provas Fonológicas com 
as crianças do grupo-alvo (GA) e com 
um grupo de controlo (GC).

estes desenhos todos.
A7 – Este aqui é igual.// Este aqui 
não é igual/ mas este aqui é/ e este 
também. A3 – Alguns são iguais./ 
Olha este e este são iguais.
D – Então esperem só um bocadinho./ 
Vamos ver por que são iguais./ O 
Francisco tem um <a> e a Matilde 
também tem um <a> não é?
A3 – O <a> é uma águia.
D – Também tens uma <a> 
Catarina?// Olhem quantos <a> tem 
a Catarina.

ALS – Chiii…
A3 – Três.
D – Estão a ver./ Tem três águias.
A3 – Eu não tenho <a>. D – Pois não.

A3 – Qual é esta letra?
D – Então qual é a primeira letra do 
teu nome?

A3 – É um <p>.
D – Então esse caracter é um <p>.
A3 – Então este é um <p>/ este é um 
<e>/ este é um <d>/ este é um <r> e 
este é um <o>? D – Sim.
ED – Então já viram que têm o mesmo 
número de letras que de caracteres e 
que se escreve da esquerda para a 
direita.

Neste excerto, observamos que as 
actividades de comparação e de 
análise linguística são antecedidas por 
um momento de atenção a palavras, 
sons, grafemas ou caracteres, que são 
percepcionados pelas crianças como 
sendo estranhos ou engraçados. A 
comparação entre os nomes escritos em 
hieróglifos surge de forma espontânea: 
primeiro, as crianças verificam que há 
caracteres que são semelhantes, porque 
os desenhos são iguais; posteriormente, 
passam a uma análise mais aprofun-
dada, tentando descobrir quais as letras 
do alfabeto latino que se escondem por 
detrás dos hieróglifos. Como a maioria 
das crianças já consegue identificar as 
letras do seu nome próprio, rapida-
mente descobrem que a letra <a> é 
representada por uma águia, uma vez 
que, para além de ser uma palavra 
que começa pela letra <a>, surge em 
número igual ao número de <a> dos 
seus nomes (Francisco e Matilde têm 
um <a>, Catarina tem três, mas Pedro 
não tem nenhum).

Fica claro que as crianças desco-
briram o “princípio alfabético” que 
lhes permite associar sons a grafemas 
e se apresenta como indispensável 
para a aprendizagem da leitura e da 
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capazes de observar minuciosamente 
as línguas, mesmo nas suas unidades 
mais pequenas.

Apoiadas numa “pedagogia da 
descoberta” (Candelier, 1999: 238), 
as crianças foram capazes de salientar 
diferenças e semelhanças entre línguas 
e palavras, discriminar e manipular 
sons e grafemas em diferentes línguas e 
reflectir sobre os seus conhecimentos de 
forma explícita. Deste modo, desenvol-
veram uma CFP e uma maior confiança 
enquanto utilizadoras de línguas, que as 
podem tornar não só mais disponíveis e 
preparadas para participar em experiên-
cias futuras de aprendizagem, como 
também mais respeitadoras em relação à 
alteridade e à diversidade em geral.

Estes resultados atestam a importância 
da inclusão de abordagens plurais nos 
currículos escolares desde os primeiros 
anos, quer em ambientes multilingues, 
quer em ambientes monolingues, como 
forma de favorecer o sucesso escolar 
e o desenvolvimento da competência 
plurilingue e intercultural ao longo da 
vida. Nesse âmbito, importa educar 
e formar os educadores para que 
concebam a diversidade de línguas e 
de culturas não como um deficit, mas 
sim como uma mais-valia e como um 
factor promotor da aprendizagem e da 
educação para a cidadania.
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Adicionalmente, a realização de activi-
dades de SDL tornou as crianças mais 
disponíveis para participar em diferentes 
experiências linguísticas e culturais, 
quer através do desenvolvimento de 
atitudes de empatia e de respeito para 
com línguas, culturas e falantes, quer 
mediante uma maior motivação para 
a aprendizagem de línguas, sobretudo 
relacionada com factores afectivos. A 
título de exemplo atente-se na seguinte 
transcrição, na qual a criança identifi-
cada como “L” refere as línguas que 
gostaria de aprender e os seus motivos.

ED – E tu L.?/ Que língua é que 
gostavas de aprender? A4 – Espanhol.
ED – Porquê?
A4 – Porque gostava de aprender/ 
para falar com a mãe do J. ED – Ó 
L./ e o que é que dizias à mãe do J. em 
espanhol?

A4 – Muitas coisas.

ED – Ui/ muitas coisas <risos>// 

Dizias que gostavas muito do J. não 

era?

A4 – E de brincar com ele// e com a A.

ED – Então também querias aprender 

a língua da A./ Que é o quê?

A4 – Inglês./ Eu queria aprender 

inglês e espanhol.
Como é visível, a aprendizagem de 
línguas passa pelo desejo de comunicar 
com os que são mais próximos da 
criança, ou seja, familiares, conhecidos 
e amigos, sobretudos quando estes 
pertencem ao grupo escolar. Assim, as 

Gráfico 1 – Comparação entre os dois grupos nos testes 
de CF1.

Gráfico 2 – Comparação entre os dois grupos nos testes de 
CF2.
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1. A extensão da corrupção à 
educação

Tema emergente no campo da pesquisa 
educacional, a corrupção na educação 
superior atraiu a atenção de Heyneman, 
Johnston, Washburn, Hallak & Poisson 
e Osipian, nomeando apenas os autores 
de referência na matéria. A pesquisa 
sistemática ainda é incipiente, não 
obstante o crescente número de publi-
cações sobre o tema – notadamente nos 
Estados Unidos, Rússia e Reino Unido 
–, focadas na caracterização deste tipo 
de corrupção e nos aspectos básicos da 
educação superior mais afectados pela 
corrupção, como o acesso à univer-
sidade, a qualidade do ensino e a 
equidade. Estes aspectos têm impactado 
negativamente as instituições, sobretudo 
nas actuais condições de internacionali-
zação do ensino superior e no contexto 
de desenvolvimento económico e 
sociocultural.

O estudo deste complexo fenómeno 
social visa combatê-lo mais eficiente-
mente, dado que põe em risco a própria 
educação, seja na sua efectivação, 
seja na sua credibilidade, seja na sua 
preparação profissionalizante. Mark 
Bray, director do IIEP – (International 
Institute for Educational Planning), 
entidade vinculada à UNESCO 
(United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 
–, prefaciando o livro Corrupt Schools, 
Corrupt Universities: What can be 
done?, da autoria de Jacques Hallak 
e Muriel Poisson, afirma que face à 

generalização do fenómeno, pela via 
da instalação subterrânea e do consen-
timento explícito, a educação é um 
recurso formativo em risco de extinção. 
Nesta sequência crítica, afirma que a 
qualidade da educação é frequentemente 
baixa, a eficiência fraca, a relevância 
questionável e o desperdício de recursos 
significativo, enquanto os objectivos e 
as metas são geralmente imprecisos. 
Apresenta estratégias capazes de reduzir 
a corrupção e melhorar o controlo na 
educação, advertindo que os desafios 
e dificuldades não se restringem ao 
denominado “mundo em desenvolvi-
mento”. Nessa linha de raciocínio, 
evidencia dois exemplos tirados do 
livro que prefacia:

(i) (…) para muitos observadores, 
a fraude académica é observada 
como uma séria ameaça à confiança 
na certificação na educação superior, 
conduzindo à descrença quanto à 
validade de resultados e à suspeição 
no que respeita ao efectivo desem-
penho. Este tipo de fraude é mais 
predominante nos Estados Unidos 
que em países em desenvolvimento. 
(Hallak & Poisson, 2007, p. 6) (ii) 
(…) e (ii) comportamentos distor-
cidos no processo de aquisição para 
o sector educacional – incluindo 
prédios escolares e a manutenção 
das escolas – não são excepcionais 
na Europa (a exemplo da França 
e Itália) e na América do Norte (a 
exemplo da cidade de Nova York). 
(Hallak & Poisson, 2007, p. 6)

MODALIDADES DE 
COMBATE À CORRUPÇÃO 
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR[83]
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Não é, pois, a corrupção um fenómeno 
típico dos países subdesenvolvidos, 
como se aceita comummente, baseado 
no pressuposto que o desenvolvimento 
económico é correlativo de solidez 
ética. O fenómeno releva-se abran-
gente e reptício, capaz de pôr em risco 
o desenvolvimento cultural, cientí-
fico, económico e social de todos 
os povos. A sua acção na educação 
superior é ainda mais preocupante, 
uma vez que se reconhece a univer-
sidade instituição modelar, seja por 
se reger por uma elevada exigência 
de racionalidade, seja por articular a 
prática lectiva, o exercício investiga-
tivo e o serviço administrativo a valores 
éticos. Infelizmente para a sociedade, 
não é o que, via de regra, se constata. 
A realidade com que se defrontam 
as nações do mundo inteiro, no seu 
esforço cultural político e económico 
de prover educação superior, aponta 
para uma verdade bastante diferente e, 
por vezes, estarrecedora. É certo que 
das universidades se espera que saiam 
profissionais preparados nos diversos 
campos do conhecimento e da acção 
humana, com real competência para 
intervir no mundo para melhoria do 
bem- estar. Contudo a corrupção actua 
no sentido oposto à missão universitária, 
comprometendo a formação de jovens. 
Diplomas universitários concedidos à 
revelia do verdadeiro mérito académico 
tipificam a corrupção escolar e o favore-
cimento de indivíduos ou de grupos.

Heyneman (2007) põe em evidência a 
extensão, porperbilidade, da corrupção 
à educação:

“Recentemente, porém, descobriu-
se que os sistemas educacionais 
podem ser tão corruptos quanto 
outros sectores governamentais 
e da economia; e que valores de 
equidade e imparcialidade, uma vez 
tidos como características universais 
dos sistemas de educação, podem 
ser suplantados pelos interesses de 
indivíduos, famílias e grupos étnicos 
específicos”. (Heyneman, 2007, p. 2)

A prática da corrupção tem causas 
identificadas. Atitudes egoístas, ganan-
ciosas e de apego ao poder, quer dizer, 
interesses sem enraizamento comuni-
tário nem esperança na humanidade, 
afectam as instituições de ensino 
superior e consequentemente ameaçam 
a democracia, comprometem a sustenta-
bilidade de uma civilização valorizadora 
da racionalidade e universalidade.

Nas duas últimas décadas os estudiosos 
têm aplicado esforços de pesquisa para 
melhor caracterizar a corrupção, todavia 
a metodologia aplicada está desconcer-
tada. Enquanto os economistas tendem 
a estudá-la pela aplicação de métodos 
quantitativos, os cientistas políticos 
dão preferência ao estudo de caso. 
Na verdade, o problema da corrupção 
tem sido tratado de uma forma mais 
genérica, sem o devido aprofunda-
mento das questões pertinentes, como 
coloca Johnston (2005):

“Demasiadamente frequente, 
todavia, no debate político, a 
corrupção tem sido vista como um 
problema genérico. Suas origens 
mais profundas, as formas com 
se embute nos processos políticos 
e económicos, e seu papel como 
um sintoma de relações diversas e 
problemáticas entre riqueza e poder, 
entre interesses públicos e privados e 
entre estado e sociedade, são recon-
hecidos mas apenas pobremente 
compreendidos em profundidade”. 
(Johnston, 2005, p. 14)

Combater a corrupção em todas as suas 
formas de manifestação é, pois, um 
imperativo independentemente do grau 
de desenvolvimento do país. Afinal de 
contas, são a própria qualidade de vida 
e a construção do mundo que estão em 
jogo, facto que aponta para a necessi-
dade de mobilização colectiva nesse 
combate, única forma de assegurar a 
redução radical da prática da corrupção, 
câncer social que só tende a alargar-se, 
fragilizando as instituições e gerando 
mal-estar.

Saindo em defesa da autonomia das 
universidades no cumprimento de 
suas funções, sem o sacrifício dos seus 
valores e ideais, Washburn (2005) alerta 
que as universidades têm servido como 
um cheque sobre valores de mercado, 
na medida em que disponibilizam um 
ambiente em que os jovens têm sido 
encorajados a pensar criticamente e 
explorar ideias, em função de sua 
atractividade ou originalidade. Sem 
querer ser quixotesca, a pesquisa-
dora questiona se os Estados Unidos 
poderiam ser, desprezando a indepen-
dência da esfera académica, uma 
sociedade aberta, plural e democrática. 
Cita, a propósito, a filósofa americana 
Martha Nussbaum:

“Quando perguntamos sobre a 
relação de uma educação liberal para 
a cidadania, estamos perguntando 

com base numa longa história na 
tradição filosófica ocidental. Estamos 
nos inspirando no conceito de “a 
vida examinada” de Sócrates, nas 
noções de uma cidadania medita-
tiva de Aristóteles e, sobretudo, 
nas noções estóicas de gregos e 
romanos sobre uma educação que 
é liberal, na medida em que libere 
a mente da escravidão do hábito e 
do costume, produzindo pessoas que 
possam actuar com sensibilidade e 
vigilância enquanto cidadãos do 
mundo inteiro”. (Washburn, 2005, 
p. xx)

Washburn argumenta ainda que não 
conclama “as universidades a baterem 
em apressada retirada para uma torre 
de marfim, isolando-se da indústria 
privada”. Pelo contrário, vê as univer-
sidades como lugares engajados com o 
mundo exterior, encorajando a procura 
de soluções criativas para problemas 
económicos, apoiando o pensamento 
empreendedor, disponibilizando mecan-
ismos que facilitem a transferência de 
novos conhecimentos e invenções para 
a indústria, colocando à disposição dos 
estudantes a formação e as ferramentas 
necessárias para a abertura de novas 
empresas e para o prosseguimento de 
suas carreiras. Para que as universidades 
cumpram esta missão, importa preservá-
las de práticas corruptas.

2. Aspectos conceptuais da corrupção 
na educação

Uma melhor compreensão do signifi-
cado da corrupção na educação e das 
suas múltiplas formas de manifestação, 
considerando a caracterização de seus 
efeitos, consequências e impactos na 
sociedade, de modo a encontrar uma 
definição mais adequada das formas de 
combate, buscou-se melhor entender o 
seu significado.

Segundo Osipian (2008 apud Johnston, 
1996, p. 322), o termo corrupção tem 
as suas raízes no latim – corruptio –, 
significando “decadência moral, mau 
comportamento, podridão, recursos 
públicos para benefício privado”. 
Enfatiza este pesquisador que termos 
como “abuso”, público ou privado, e 
“benefício” são usados como sinónimos, 
o primeiro referindo-se ao processo 
corruptivo e o segundo à finalidade.

Já Hallak & Poisson (2002) preocupam-
-se, quando conceituam corrupção, 
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com os seus efeitos sobre o sistema 
educacional, pela redução de recursos 
disponíveis, perda de qualidade e 
distribuição desigual. A corrupção é 
definida como:

“o sistemático uso da função pública 
para benefício privado, cujo impacto 
é significativo na disponibilidade 
e qualidade de bens e serviços 
educacionais, e, consequentemente, 
no acesso, qualidade ou equidade na 
educação”.

O Banco Mundial, abordando a prática 
da corrupção no campo específico do 
processo de aquisição de bens públicos, 
define-a como “a oferta, a doação, a 
recepção ou pedido de algo de valor 
para influenciar a acção de um agente 
público no processo de aquisição ou 
na execução de um contrato” (Hallak 
& Poisson, 2007, p. 31). Este tipo de 
corrupção é dos mais noticiados nos 
media, dando bem uma ideia da sua 
extensão, dos seus meandros e danos 
para a sociedade.

Heyneman (2007), ao procurar detalhar 
as formas de corrupção na educação, 
relaciona o conceito com o domínio 
público e vincula-o ao abuso no 
exercício da autoridade, não apenas 
pela preocupação de obter ganhos 
materiais, mas também pela aspiração 
por bens de ordem pessoal. Identifica 
quatro formas na prática da corrupção 
na educação:

“…dado que a educação é um 
importante bem público, padrões 
profissionais incluem mais do que 
apenas bens materiais, razão por 
que a definição de corrupção na 
educação inclui o abuso da autori-
dade por ganhos tanto pessoais 
quanto materiais. Um sistema educa-
cional pode ser corrupto de quatro 
formas: (i) através de suas funções 
educacionais; (ii) através do supri-
mento de bens e serviços; (iii) através 
de comportamento profissional 
impróprio; e (iv) no tratamento de 
taxação e propriedade.”

Como as legislações diferem de um 
país para outro, o âmbito do que é 
legal ou ilegal nem sempre coincide, 
pelo que existe alguma inflexão quanto 
às práticas classificadas de corruptíveis. 
Os sistemas e as estruturas legais 
sociais, pela sua variedade, levam a 
aplicar diferentemente o conceito de 
corrupção, tornando-se difícil, por 
vezes, explicitar o que é corrupto ou 

não. Os sectores mais afectados pela 
corrupção, segundo Osipian (2007, p. 
3), são os da indústria de serviços de 
saúde e da educação superior. O rápido 
desenvolvimento e a privatização 
parcial da educação superior, gerando 
crescente fluxo de recursos financeiros, 
criaram as condições para que a 
corrupção avançasse neste sector. Por 
outro lado, os baixos níveis salariais 
ofertados aos docentes têm contribuído 
para modificar sua ética profissional, 
levando alguns a aceitar suborno e 
outras formas de benefício, principal-
mente no que se vincula ao processo 
de admissão ao ensino superior. Em 
suma, não obstante ser amplamente 
conhecido, o problema da corrupção na 
educação superior ainda não recebeu a 
atenção teórica e investigativa que lhe 
é devida, facto determinante das dificul-
dades conceptuais que lhe são próprias.

3. Formas de corrupção na educação

Como referido anteriormente, para 
Heyneman um sistema educacional pode 
ser corrupto de quatro formas: através 
de suas funções educacionais; mediante 
o suprimento de bens e serviços; por 
via de comportamento profissional 
impróprio; ao nível do tratamento 
de taxação e propriedade. Vale aqui 
melhor detalhar estas quatro formas de 
corrupção, apontadas por Heyneman: 

• 1.ª forma: As funções educacionais

Quanto a este aspecto, levam-se em 
consideração vários factores. Por 
exemplo: a avaliação de desempenho 
dos estudantes, sobretudo quando 
são seleccionados para os melhores 
programas; o processo de obtenção de 
credenciamento dos órgãos governa-
mentais por parte das universidades; o 
pagamento de suborno por um discente 
a alguém para que se lhe atribua uma 
nota, acima ou abaixo da autoridade do 
seu professor; o pagamento de suborno 
a membros de Comité de Admissão à 
universidade; a pressão exercida sobre 
o estudante por um professor para que 
adquira o livro de sua autoria.

Heyneman (2007) evidencia que entre 
80 e 84% de estudantes universitários 
na Bulgária, Moldávia e Sérvia têm 
conhecimento da prática do pagamento 
de propinas ilegais na obtenção de 
acesso à universidade, com 28 a 36% 
desses acreditando ser possível alterar 
os resultados obtidos nos testes de 

admissão. Em média, entre 18 e 20% 
dos estudantes na Bulgária, Croácia e 
Sérvia – e 40% na Moldávia – relatam 
ter utilizado algum método ilegal no 
acesso à universidade. Afirma este 
professor que “onde quer que insti-
tuições de educação superior estejam 
associadas com licenciatura, os inves-
timentos aplicados em credenciamento 
são altos e o preço do suborno privado, 
por sua vez, será alto”. Outras acções 
corruptas, decorrentes do exercício 
de funções educacionais, poderiam ser 
inseridas. Mas as aqui apresentadas são 
suficientes para bem ilustrar a corrupção 
por esta via.

• 2.ª forma: Suprimento de bens e 
serviços

A necessidade de suprir bens e serviços 
aos estudantes – tais como edifícios, 
móveis, materiais de expediente, equipa-
mentos diversos, livros, etc. – mobiliza 
consideráveis volumes de recursos 
financeiros. Na América do Norte, em 
2000, a educação estimulou a consti-
tuição de indústria que respondeu pela 
movimentação de 86 bilhões de dólares. 
Na África Oriental, na década de 
1960, novas nações socialistas nacion-
alizaram os suprimentos de escola de 
forma a cobrar taxas indirectas na 
frequência às escolas públicas, sob a 
alegação de que essas taxas se desti-
nariam à cobertura de despesas com 
suprimentos escolares. Contudo o valor 
arrecadado mediante a cobrança dessas 
taxas era substancialmente superior 
ao aplicado em suprimentos, assim 
gerando excedente que era usado para 
fins privados por ministros do governo.

• 3.ª forma: A falta de ética 
profissional

Heyneman (2007) aponta as incidên-
cias mais comuns na falta de ética 
profissional: (1) aceitação de presentes 
materiais ou retribuições em troca de 
notas, avaliações ou selecção para 
programas especializados; (2) influência 
em notas ou avaliação por solicitação de 
familiares ou de outros; (3) atribuição 
de notas ou avaliações influenciadas 
por raça, cultura, classe social, etnia 
ou outros atributos relacionados com o 
nascimento do estudante, como raça, 
género e status social; (4) prática 
de assédio sexual; (5) indução do 
estudante a tomar aulas particulares 
pagas para aprovação em avaliações do 
professor; (6) revelação de informação 
confidencial sobre o estudante; (7) 
adopção de livro texto inadequado ou 
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de produto educacional estimulada por 
presentes ou incentivos vindos da parte 
da editora ou do fabricante; (8) indução 
de estudantes a comprar materiais 
com proveito para o instrutor; (9) 
desatenção à falta de ética de colegas; 
(10) uso da propriedade escolar pública 
para ganho privado.

•  4.ª forma: Propriedade e taxas

Geralmente as instalações educacio-
nais são implantadas em áreas urbanas 
privilegiadas, levantando a questão 
quanto à forma como a propriedade e 
renda educacionais devem ser tratadas: 
como privada ou pública? Como devem 
ser taxadas? Como outras instituições 
lucrativas ou de forma diferenciada? 
Tratando-se de área em processo de 
mudança, de legislação confusa, essa 
questão transformou-se em fonte de 
actividade ilegal, dada a ambiguidade 
de princípios legais, abrindo espaço à 
prática do suborno.

Osipian (2008) relaciona também alguns 
tipos de corrupção na educação superior, 
destacando os seguintes:

• Suborno de todos os tipos e formas

• Nepotismo (relações de parentesco)

• Favoritismo (tratamento 
preferencial)

• Fraude: na pesquisa, na assistência 
médica, na inadimplência (não 
cumprimento de contratos ou de 
outras condições), na manipulação 
de fluxo de informação

• Apropriação indevida (da 
universidade, pela universidade)

• Trapaça (por estudantes ou 
potenciais estudantes)

• Plágio (por estudantes, pela 
universidade)

• Falta de ética profissional 
(inclusive comportamento sexual 
impróprio)

• Quebra de contrato

Como se constata do acima exposto, 
são múltiplas e diversificadas as formas 
de corrupção na educação superior, 
com prática abrangente nas institu-
ições públicas e privadas, independ-
entemente de fronteiras, fazendo-se 
presente tanto nas nações de primeiro 

mundo como nos que se situam na faixa 
do desenvolvimento.

O sucesso das nações, nas áreas social 
e económica, passa naturalmente pela 
atenção que se dá à escolha de suas 
lideranças, seja no campo político, 
comercial e militar ou científico-
tecnológico. Se ocorre o apelo à 
corrupção nos processos formativos e 
selectivos dessas lideranças, pelo uso 
do suborno, da trapaça, da fraude e de 
outras acções similares, resta evidente 
que se compromete essa possibilidade 
de sucesso. Ora é nas universidades que 
se formam essas lideranças.

“Economistas têm tentado 
compreender o sacrifício no cresci-
mento económico se há uma séria 
influência na selecção dos seus 
líderes. Estimou-se, por exemplo, que 
os países em desenvolvimento podiam 
melhorar seu Produto nacional 
Bruto per capita em 5% se a escolha 
de suas lideranças se baseasse no 
mérito em oposição ao género ou 
status social. De facto, por algumas 
estimativas, o benefício económico 
para os países em desenvolvimento, 
quando se escolhem os líderes com 
apoio no mérito, seria três vezes 
mais que o benefício acumulado com 
a redução de restrições comerciais 
para importações para países da 
OCDE.” (Heyneman, 2007, p. 4):

4. Consequências da corrupção na 
educação superior

É evidente que a corrupção nas institu-
ições de ensino superior tem contribuído 
para as fragilizar e desacreditar. Como 
prática mundial amplamente constatada 
e em expansão, a corrupção passa a 
exigir medidas urgentes e consen-
suais no âmbito de todas as nações. 
Impactando negativamente o desen-
volvimento social e económico dos 
povos, a corrupção, em todas as suas 
manifestações, transformou-se num mal 
social a ser combatido com recursos 
adequados. No caso específico da 
sua prática na educação superior, 
tem motivado um número crescente de 
pesquisadores que, de forma denodada, 
aplicam seus melhores esforços na 
busca de sistematizá-la teoricamente e 
de chegar a possíveis soluções para o 
fenómeno, ajudando os países no desen-
volvimento de estratégias dirigidas 
para a detecção, redução e controlo 
da corrupção, de forma a conduzir os 

sistemas educacionais a níveis mais 
elevados de equidade, credibilidade e 
eficiência.

Temple & Petrov (2004), em artigo 
sobre a corrupção em universidades da 
Rússia e do Azerbaijão, indagam:

“Qual será o impacto, a longo prazo, 
da corrupção nas universidades 
de Estados, como a Rússia e o 
Azerbaijão? Pode uma universidade 
desenvolver pesquisa e ensino de alto 
nível enquanto autoriza seu pessoal 
a aceitar propinas dos estudantes? 
Se não se pode confiar nos procedi-
mentos de avaliação, o exterior, na 
melhor das hipóteses, não saberá 
nada do nível dos professores e 
seus estudantes. Parece-nos que as 
tensões criadas por uma corrupção 
activa e sistemática não podem ser 
desprovidas da possibilidade de 
tornar problemáticos numerosos 
aspectos do desenvolvimento de 
um estabelecimento universitário. 
Vê-se particularmente mal como se 
poderia então desenvolver-se admin-
istrações centrais eficazes aplicando 
de maneira sistemática as políticas 
condizentes.”

Como já evidenciado anteriormente, a 
corrupção na educação superior não é 
um fenómeno recente, ainda que pouca 
ou quase nenhuma atenção lhe tenha 
sido dada pela pesquisa académica, 
a despeito das suas consequências 
danosas para as instituições universi-
tárias do mundo inteiro e, por extensão, 
para o desenvolvimento das nações. 
Segundo (Poisson, 2010):

“O fenómeno não é novo. Contudo, 
até a década passada, raramente 
a pesquisa esteve focada nele. 
Pode haver várias explicações para 
isto. Primeiro de tudo, a questão da 
corrupção só recentemente emergiu 
na agenda internacional, com a 
adopção da Convenção de 1999 
da OCDE sobre o Combate do 
Suborno de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transacções 
de Negócio Internacionais e da 
Convenção de 2003 das Nações 
Unidas contra a Corrupção (UNAC). 
Segundo, os envolvidos no sector 
educacional têm sido relutantes em 
lidar com a questão da corrupção 
– talvez porque temessem que isto 
pudesse manchar a imagem do 
sector e, por esta razão, reduzir os 
recursos nele alocados.”
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Poisson (2010) assinala as pesquisas 
assumidas pelo Banco Mundial, a 
Transparência Internacional, a Fundação 
Soros e o Instituto Internacional para 
o Planeamento Educacional (IIEP – 
UNESCO) e várias universidades, 
com a aplicação de métodos baseados 
na definição de que corrupção é “o 
uso de recursos públicos para ganho 
privado”.

Heyneman (2007), afirmando que 
“quando a educação relaxa a impar-
cialidade, perde qualidade”, menciona 
algumas estatísticas preocupantes. As 
taxas de retorno económico para investi-
mentos educacionais, onde a corrupção 
é elevada, podem ser reduzidas em70% 
e os ganhos das pessoas em toda uma 
vida, em 50%. Quando a corrupção 
na educação superior, segundo esse 
pesquisador, aproxima-se dos 50%, ou 
seja, com mais de 50% dos estudantes 
relatando terem tido experiências com 
pagamentos ilegais, a confiança dos 
empregadores, quanto a ter confiança 
nas habilidades e competências dos 
estudantes graduados, deixa de existir. 
Este facto tem determinado a reali-
zação de programas de treinamento 
especializados, na Ásia Central, para 
empregados oriundos de universi-
dades potencialmente corruptas, como 
forma de verificar se são portadores 
das habilidades requeridas. Para candi-
datos a emprego que provêm de países 
onde a corrupção na educação superior 
é comum, há uma constrangedora perda 
de credibilidade junto às empresas 
internacionais em que são submetidos 
a processo de filtragem. A corrupção na 
educação superior, portanto, é geradora 
de custos tanto para as empresas quanto 
para os candidatos que nelas buscam 
oportunidade de trabalho. Mas impacta, 
por outro lado, as nações inteiras 
pela multiplicação dos efeitos por ela 
gerados.

5. Propostas de combate à corrupção 
na educação superior

A corrupção está vinculada, via de 
regra, ao exercício de cargos públicos, 
quando os agentes que os ocupam se 
dispõem a prestar serviços ilegais a 
terceiros em detrimento do interesse 
público, fragilizando de alguma forma 
os objectivos colectivos. Portanto, de 
um modo geral, a preocupação essencial 
é buscar a supressão ou redução das 
oportunidades de prática da corrupção, 
mediante mecanismos e instrumentos 

que desestimulem esses agentes, 
nomeadamente se contêm dispositivos 
que ampliam os riscos para aqueles 
que a praticam, enquanto corruptos ou 
corruptores.

Heyneman (2007) sugere medidas 
aplicáveis na redução das oportunidades 
de prática da corrupção nas instituições 
de ensino superior, agrupando-as em 
quatro categorias: reformas estruturais, 
mecanismos para adjudicação e gestão, 
mecanismos preventivos e sanções.

Na primeira categoria, a das reformas 
estruturais, propõe o estabelecimento 
de agência autónoma de exame e autori-
zação, desligando o processo de certi-
ficação do âmbito das instituições de 
educação superior. Certamente trata-se 
de proposta que abalaria o sistema, 
levantando contundentes polémicas e 
fortes reacções, vez que seus membros 
são sempre firmes e decididos na 
defesa daquilo que consideram próprio 
e inseparável das funções do ensino 
superior. Contudo é uma proposta que, 
pela simples sugestão, já se torna capaz 
de fazer pensar aqueles acostumados à 
prática da corrupção.

Quanto aos mecanismos para adjudi-
cação e gestão, constantes da segunda 
categoria proposta, menciona o estabel-
ecimento de quadros profissionais; 
os polémicos “boards of trust”, os 
ombudsmen públicos (funcionários 
responsáveis pela investigação das 
queixas dos cidadãos contra órgãos da 
administração pública) e os Códigos 
de Ética ou Comissões de Ética para 
a audiência e registo de casos de 
infracção e sugestão de providências.

Faz referência, na terceira categoria – a 
dos mecanismos preventivos –, à imple-
mentação de relatórios anuais sobre 
a corrupção, ao acesso público aos 
relatórios financeiros das instituições, 
a Códigos de Ética para os adminis-
tradores, à divulgação pública de todos 
os Códigos de Ética vigentes na insti-
tuição, a comissões anti-corrupção e 
à existência de imprensa universitária 
livre e activa.

Por fim, na categoria das sanções, 
Heyneman avança com as seguintes 
medidas: penalidades jurídicas para 
delitos económicos e profissionais, 
exposição pública dos factos, demissão 
do emprego e multas a serem pagas 
a vítimas de delitos profissionais. 
Na secção dos Textos de Referência, 
relativos ao Seminário Brasil-Europa de 

Prevenção da Corrupção (2007), consta 
o de Susan Rose-Ackerman – Uma 
Estratégia de Reforma Anticorrupção 
–, onde a autora, professora de Direito 
e Ciências Políticas na Universidade 
de Yale (USA) e pesquisadora do tema 
corrupção, sugere algumas estratégias 
viáveis como formas de diminuição 
do fenómeno. A saber: a redução de 
estímulos para a aceitação de subornos, 
a supressão de programas públicos 
afectados pela corrupção, a reforma de 
programas públicos de modo a reduzir 
o poder discricionário de funcionários 
públicos, submissão da administração 
pública a pressões concorrenciais de 
modo a debilitar o poder de extorsão 
de todo servidor público, com os 
funcionários realizando um mesmo 
tipo de serviço conjuntamente e em 
sistema de rodízio, assim eliminando 
o monopólio na prestação de serviços 
públicos e a reforma do sistema de 
remuneração dos servidores. Atribuindo 
importância às reformas institucionais de 
base, como o aumento da transparência 
das acções governamentais e à necessi-
dade da prestação de contas, de modo 
a reforçar a obrigação do governo 
na prestação de contas aos cidadãos, 
Rose-Ackerman, no documento acima 
mencionado, aponta constrangimentos à 
reforma:

“A falta de instituições confiáveis 
para atender às reclamações e fazer 
cumprir a lei é uma característica 
de numerosos países em desenvolvi-
mento e economias em transição. A 
reforma deveria priorizar a melhoria 
das instituições existentes, tais como 
as jurisdições, ou a criação de novos 
processos, tais como, por exemplo, 
inspetorias gerais independentes ou 
comissões de combate à corrupção”. 
(Rose- Ackerman, 2007, p. 52)

Adverte a pesquisadora que os 
governos não devem impedir a livre 
manifestação das opiniões dos oposi-
tores, o que lhes dificultaria “passar uma 
imagem confiável de compromisso com 
a honestidade e a transparência”.

Hallak & Poisson (2007, p. 275) 
apresentam algumas sugestões que 
deveriam ser introduzidas, visando à 
melhoria da transparência e da respon-
sabilidade no sector educacional. 
Resumidamente:

• Estabelecimento de procedimentos 
claros e de responsabilidades, 
cobrindo aspectos elementares: 
procedimentos de aquisição de 
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bens, explicitação plena das respon-
sabilidades no trabalho para todos 
os níveis da equipe institucional, 
directrizes para procedimentos 
financeiros, selecção de livros texto 
e de material de ensino, etc…

• Manutenção de registos adequados 
no sistema financeiro.

• Exercício de efectiva supervisão 
como forma de assegurar que 
todas as regras e procedimentos 
sejam cumpridas.

• Detecção de sinais de aviso, a 
exemplo de alterações não expli-
cadas nas contas financeiras, falta 
de documentos ou documentos fora 
de sequência, duplicação desneces-
sária de registos etc.

• Provisão de canais de investigação 
e reclamações e de publicação de 
sistema de penalidades por não 
cumprimento de procedimentos e 
regras.

6. Conclusões

Para Heyneman et al (2007) há 
muitos mecanismos possíveis de serem 
adoptados por um país ou universidade 
com vistas a reduzir as possibilidades 
de corrupção. Contudo o primeiro passo 
para uma política efectiva de inter-
venção diz respeito à aquisição de 
informações relativas à experiência e 
aos custos com a corrupção. Para tanto, 
recomenda a realização de pesquisas 
regulares sobre o tema, observando 
que, num país em que isso ocorre, 
a corrupção é declinante. Com essa 
constatação quer o pesquisador eviden-
ciar que quando a possibilidade de 
exposição e de embaraço profissional 
é real, a propensão para envolver-se em 
corrupção diminui.

Do estudo realizado e com apoio nos 
pesquisadores referenciados emergem 
algumas conclusões essenciais:

• Os sistemas e estruturas legais 
estabelecidos nas sociedades 
humanas, pela sua variedade, 
levam a aplicar diferentemente o 
conceito de corrupção, tornando-se 
difícil, por vezes, explicitar o que é 
corrupto ou não corrupto.

• Observa-se, quanto à corrupção 
nas instituições de ensino 

superior, uma relativa ausência 
de pesquisa sistemática apoiada no 
rigor científico.

• Contudo é crescente o número de 
publicações sobre o tema, notada-
mente nos Estados Unidos, Rússia 
e Reino Unido –, focadas na 
caracterização dos aspectos mais 
relevantes desse tipo de corrupção 
com vistas a sua superação.

• O rápido desenvolvimento e a 
privatização parcial da educação 
superior, gerando crescente fluxo 
de recursos financeiros, criaram as 
condições para que a corrupção 
avançasse neste sector.

• Os baixos níveis salariais ofertados 
aos docentes têm contribuído para 
modificar sua ética profissional, 
levando alguns a aceitar suborno e 
outras formas de benefício, princi-
palmente no que se vincula ao 
processo de admissão ao ensino 
superior.

• Os três aspectos básicos da 
educação superior mais afectados 
pela corrupção estão vinculados ao 
acesso à universidade, à qualidade 
do ensino e à equidade.

• A qualidade na educação é 
frequentemente baixa, a eficiência 
fraca, a relevância questionável e o 
desperdício significativo, enquanto 
os objectivos e metas são geral-
mente imprecisos.

• A corrupção não é um fenómeno 
típico dos países subdesenvolvidos, 
como se aceita comummente, mas 
algo abrangente e sub-reptício que 
põe em risco o desenvolvimento 
cultural, científico, económico 
e social de todos os povos pelos 
potenciais malefícios que incorpora.

• Enquanto os economistas tendem a 
estudá-la pela aplicação de métodos 
quantitativos, os cientistas políticos 
dão preferência aos estudos de caso.

• O problema da corrupção tem 
sido tratado de uma forma mais 
genérica, sem o devido aprofun-
damento das questões pertinentes 
(Johnston, 2005:14).

• É evidente que a corrupção nas 
instituições de ensino superior 
tem contribuído para fragilizar 
e desacreditá-las. Como prática 

mundial amplamente constatada e 
em expansão, a corrupção passa a 
exigir medidas urgentes e consen-
suais no âmbito de todas as nações.

• Impactando negativamente o desen-
volvimento social e económico dos 
povos, a corrupção, em todas as 
suas manifestações, transformou-
-se num mal social a ser combatido 
com todas as armas e recursos 
disponíveis.

• Para candidatos a emprego que 
provêm de países onde a corrupção 
na educação superior é comum, 
há uma constrangedora perda de 
credibilidade junto às empresas 
internacionais, em que são subme-
tidos a processo de filtragem.

• A corrupção na educação superior 
é geradora de custos tanto para as 
empresas quanto para os candidatos 
que nelas buscam oportunidade de 
trabalho. Mas impacta, por outro 
lado, as nações inteiras pela multi-
plicação dos efeitos desencadeados.
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[Resumo]  O presente artigo tem por 
objetivo apresentar um breve histórico 
do processo de desenvolvimento edu-
cacional brasileiro, desde o período da 
colonização até os dias atuais, inclusive 
analisando o processo de formação dos 
profissionais de educação delineando as 
novas tecnologias aplicadas na educação. 
O referencial teórico trata da educação 
na atualidade, além das novas tecnologias 
educacionais, expondo às competências 
necessárias para a formação do educador. 
A metodologia abordou o procedimento de 
coleta de dados de pesquisa bibliográfica 
e observação do conteúdo. O resultado 
desta pesquisa confirmou que é necessário 
desenvolver competências para a valori-
zação de métodos de ensino, que envolvem 
o aprendizado efetivo, valorizando as tec-
nologias educacionais.

[Palavras - chave] desenvolvimento 
educacional brasileiro; tecnologias 

educacionais; aprendizado.

1 INTRODUÇÃO

Na atual situação globalizada o conheci-
mento pode ser adquirido e socializado 
em qualquer local e espaço. Hoje 
as Instituições de Ensino Superior 
recebem seus alunos com perfis total-
mente diferentes nos últimos anos. Os 
alunos possuem, muitas vezes, vastos 
conhecimentos em informática, e-mail, 
internet, blogs, redes de relaciona-
mentos, jogos eletrônicos, isso é reflexo 
das rápidas transformações tecnológicas 
que vem acontecendo no mundo.

Hoje o computador faz parte do 
cotidiano das pessoas. Nota-se que os 
alunos compreendem muito mais de 
tecnologia do que os próprios profes-
sores. Logo, acredita-se que o tempo 
e a necessidade são outras e, por isso, 
que as metodologias atualmente utili-
zadas em sala de aula encontram-se 
ultrapassadas, precisando ser repensada. 
Como diz Libâneo (2006, p. 39), “[...] 
é necessário incorporar, na metodologia 
das aulas, outras linguagens (visuais, 
sonoras, audiovisuais), como mediações 
da construção do saber”.

A problemática desta pesquisa partiu, 
então, do interesse das autoras em 

identificar: quais as competências 
necessárias para a formação dos profis-
sionais de educação delineando as novas 
tecnologias aplicadas na educação? O 
referencial teórico abrange a educação 
na atualidade, de forma breve, além 
das novas tecnologias educacionais, 
expondo as competências necessárias 
para a formação do educador.

Os objetivos específicos trataram de 
identificar a importância dada aos 
recursos tecnológicos como metodo-
logia no processo de ensino aprendi-
zagem por coordenadores, professores 
e alunos; além de compreender a 
necessidades dos educadores em deter 
competências que os incluam nessa 
referida sociedade do conhecimento, 
em uma era informatizada.

A metodologia escolhida tratou 
segundo os objetivos de uma pesquisa 
exploratória sobre os conteúdos 
abordados, e segundo os procedimentos 
de coleta de dados e fontes de infor-
mação tratou-se pesquisa bibliográfica 
e observação do conteúdo, conforme 
serão delineados no referencial teórico a 
seguir e nas considerações finais.

O PROCESSO DE 
FORMAÇÃO EDUCACIONAL 

BRASILEIRO E O 
DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS

[85]
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1 - Telemática é a tecnologia dos recursos televisivos.

2 A EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE

Na atualidade, a educação tem sido um 
assunto muito discutido nas instituições 
de ensino e por toda a sociedade. A 
formação de professores é alvo de 
constantes reflexões e a educação 
à distância apresenta-se como uma 
moderna tendência. Logo, neste 
trabalho pretende-se analisar o processo 
de formação educacional brasileiro e 
o desenvolvimento de competências, 
tomando-se por referencia as décadas de 
80, 90, até os dias atuais.

E foi justamente a partir dos anos 80 
que o conceito de competência veio ter 
mais visibilidade no campo educacional, 
como coloca Esteves (2009, p.38):

O conceito de competência ressurgiu 
em força no campo educacional, nos 
anos 90 do século passado, relacio-
nado com a aprendizagem dos 
alunos, a formação dos professores 
e a formação profissional em geral, 
assumindo conteúdos e sentidos 
não necessariamente idênticos 
nessas diferentes áreas e, com isso, 
contribuindo para dissonâncias 
importantes mesmo entre os investi-
gadores dos campos mencionados, 
para já não falar dos sentidos 
ainda mais díspares presentes 
nos discursos dos professores e dos 
formadores.

Nesse sentido, quando se trata de 
Competências no âmbito educacional, 
parte-se do pressuposto que conforme 
a sociedade evolui, surgem novos 
paradigmas e, consequentemente, novas 
posturas devem a ser adotadas, princi-
palmente no que se refere ao educador. 
Assim, Perrenoud (2000), sintetiza as 
competências cabíveis no novo cenário 
da educação.

Ainda conforme Perrenoud (2000), 
algumas das competências são: 
envolver os alunos na sua aprendi-
zagem e no seu trabalho; trabalhar em 
equipe, participar na administração da 
escola, informar e envolver os pais, 
utilizar novas tecnologias, enfrentar 
os deveres e os dilemas éticos da 
profissão, administrar a sua própria 
formação contínua, organizar e dirigir 
situações de aprendizagem, adminis-
trar a progressão das aprendizagens, 
conceber e fazer evoluir os dispositivos 
de diferenciação. Neste sentido, o atual 
objetivo está no fato de conseguir reunir 

essas competências, enquanto formador 
e educador, frente às novas tecnologias 
da atualidade.

2.1 Breve história da educação 
brasileira

Com o processo de abertura política 
nos anos 80, novas discussões são 
travadas no âmbito da pedagogia. 
De um lado a pedagogia libertadora 
de Paulo Freire valorizando a cultura 
popular, porém reprimida pela ditadura 
militar, e do outro a pedagogia crítico-
-social dos conteúdos afirmando que a 
escola deveria proporcionar conheci-
mento e cultura que os alunos não 
tinham acesso. Estas discussões se 
estendem até os anos 90, nos quais 
a valorização das diferenças afirmam a 
pedagogia multicultural, que prima pela 
diversidade cultural relativizando o que 
é popular e o que é inédito.

A educação brasileira está no cerne 
das reflexões sobre a contempora-
neidade, não podendo, portanto, se 
eximir da crise de paradigmas, do 
abalo das verdades absolutas, do 
cientificismo e teorias econômicas, da 
tirania do dinheiro e da informação, 
da unicidade das técnicas que geram, 
segundo Milton Santos a produção de 
um processo de globalização perversa 
e excludente, conforme Pretto (2001, p. 
41).

Assim, nota-se que na década de 90 
as políticas educacionais planejaram 
um combate ao analfabetismo, baixa 
escolaridade e evasão em um processo 
de inclusão e respeito às características 
étnicas, religiosas e sócio-econômicas 
dos grupos. Assim, foram desen-
volvidos cursos que se adequassem às 
realidades e necessidades dos alunos, 
como educação rural, indígena, especial 
e a de trabalhadores.

Portanto, o ensino à distância que no 
final dos anos 80 e início dos anos 90 
foi bastante difundido através das tele-
-aulas, a partir da “colaboração entre 
a indústria privada e os órgãos de 
comunicação públicos e particulares”, 
de acordo com Castro (2001, p. 237) 
constituíram-se em metodologia de 
regularização do método de ensino.

Saviani (1999, p. 16) apresenta que a 
organização escolar teria que passar por 

uma sensível reformulação, pois cabe 
na atualidade ter um olhar favorável 
às novas tecnologias, às novas formas 
de aprendizagem. Em suma, a padroni-
zação do sistema de ensino precisa ser 
revista a partir de esquemas de plane-
jamento previamente formulados aos 
quais devem se ajustar as diferentes 
modalidades de disciplinas e práticas 
pedagógicas.

Diante de tudo que já foi exposto, 
percebe-se que o plano de educação 
nacional tem se tornado uma das prior-
idades do governo devido à necessi-
dade de inserção do país na órbita das 
nações em desenvolvimento. Assim, 
educar uma nação pode ser o passa-
porte para o seleto grupo do primeiro 
mundo, então ocorrem gradativamente 
investimentos em formação de profis-
sionais em educação, sua qualificação e 
constantes avaliações profissionais.

2.2 As novas tecnologias educacionais

A educação aplicada nos dias de hoje 
evidencia as novas tecnologias diante 
dos ambientes de aprendizagem. Logo, 
os profissionais docentes precisam 
redimensionar suas práticas a fim de 
adequar-se a nova realidade, assumindo 
posição favorável frente aos modernos 
desafios.

O impacto da industrialização é 
observado por Freire (2002, p. 90) 
como um período que vem “oferecendo 
circunstâncias novas que o estão levando 
a uma cada vez maior consciência 
de si mesmo, com o alargamento da 
consciência do homem brasileiro, 
inserido no processo de democrati-
zação cultural e política”. E diante de 
tal contexto, também Freire (2002, p. 
90) propõe a “revisão de nossa escola”, 
conforme citado a seguir:

O que esta escola, em relação 
de organicidade com as nossas 
condições faseológicas atuais, de 
sociedade em processo de indus-
trialização, tem mesmo de fazer, é 
integrar-se ao seu meio e ao seu 
tempo. (FREIRE, 2002, p. 93).

Assim, para que a escola integre-se 
às transformações globais, tornou-se 
necessário à inserção das novas tecno-
logias educacionais. Fato que se 
deu no Brasil com o surgimento da 
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informática e da telemática1. O que, 
segundo Moran (2000, p. 136) propor-
cionou aos alunos e professores “a 
oportunidade de entrar em contato com 
as mais novas e recentes informações, 
pesquisas e produções científicas do 
mundo todo, em todas as áreas”.

Destaca-se de Gonçalves (2003, p. 39) 
que as transformações tecnológicas 
permitem reduzir a distância de acesso 
da população à educação e as mesmas 
“têm sido causa constante dos avanços 
do ensino-aprendizagem; os recursos 
tecnológicos possibilitam, mediante 
metodologia adequada, superar as 
dificuldades do ensino presencial”, 
conforme se reafirma a seguir:

Enfim, é incontestável, hoje, o 
crescimento dessa modalidade de 
ensino no Brasil e no mundo com o 
desenvolvimento de cursos utilizando 
mídias integradas. É pertinente que 
se avalie o alcance dessa alternativa 
pedagógica que, em contraproposta 
aos sistemas convencionais, opera 
a favor de uma educação mais 
abrangente. (GONÇALVES, 2003, p. 
47).

As novas tecnologias quando utili-
zadas em conjunto com uma proposta 
pedagógica de qualidade são de grande 
importância. Pois, de acordo com 
Mercado (1999, p. 53) a partir do 
momento em que as novas tecnologias 
são vistas como ferramentas educacio-
nais às mesmas podem ser “facilita-
doras da aprendizagem, tornando-se 
mediadoras, por facilitarem ao aluno 
construir seu próprio conhecimento, na 
qual o aluno passa a ter papel ativo, 
buscando resolver suas necessidades”, 
assim:

Tendo em vista o desenvolvimento 
de novas tecnologias que, por 
sua vez, possibilitam novas metodo-
logias de ensino, é preciso que se 
considerem algumas demandas 
dentro e fora de uma instituição. 
A fim de atendê-las, pelo menos em 
partes, sugere-se instalar um projeto 
de Educação a Distância como 
uma forma de ampliar o acesso à 
educação, ao ensino, à pesquisa e 
à extensão, reiterando seu compro-
misso histórico, político e cultural 
com a sociedade. (CHERMANN, 
2000, p. 18).

Assim, os recursos tecnológicos são 
reconhecidos, segundo Mercado (1999, 
p. 53) como “instrumentos à disposição 
do professor e do aluno” e os mesmos 
podem se constituir em um meio de 
transformação educacional necessário 
para a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem, logo:

O fundamental é levar os profes-
sores a apropriarem criticamente 
essas tecnologias, descobrindo as 
possibilidades de utilização que elas 
colocam à disposição da aprendi-
zagem do aluno, favorecendo dessa 
forma o repensar do próprio ato de 
ensinar. (MERCADO, 1999, p. 53).

Assim, a modalidade de ensino à 
distância, ao estar embasada no uso 
de novas tecnologias educacionais 
promove o aumento da motivação 
por parte dos alunos em aprender e 
por parte dos professores em ensinar. 
Afinal, de acordo com as afirmações 
de Sancho (1998, p. 192) “os meios 
audiovisuais exercem um poder de 
motivação muito elevado”. Assim, as 
tecnologias educacionais surgem como 
recursos para a construção do conheci-
mento a partir da expansão dos meios 
de aprendizagem.

Os professores têm que se adequar 
a esta nova realidade tecnológica, 
pois muitos alunos já não querem ir 
para as salas de aula visualizar aulas 
sendo ministradas apenas com a utili-
zação de quadro e giz. Os alunos hoje 
estão conectados na internet em seu 
trabalho, casa ou lan house e pode 
muito bem desenvolver as suas ativi-
dades em casa, sem precisar estar em 
sala de aula.

Então se faz um questionamento, como 
então incorporar e motivar as aulas 
com a utilização dessas tecnologias 
(computador, internet, aulas virtuais 
jogos empresariais, redes de relaciona-
mentos, entre outros)? Como bem cita 
Demo (2008, p. 141) a universidade 
terá que se haver com a educação 
à distância, já que esta modalidade 
de aprendizagem com certeza vai 
ponderar. É resultado dos avanços 
tecnológicos que colocaram informação 
ao alcance geral.

(...) cabe lembrar que as mídias, por 
si apenas, não rompem paradigmas, 
elas são apenas ferramentas para 

essa mudança. É preciso que o 
docente que as utiliza faça delas 
um meio para a mediação na 
produção do conhecimento. Assim, 
vale ressaltar que o educador 
precisa rever seus conceitos, formas 
de trabalho e, acima de tudo, buscar 
novos conhecimentos, ou seja, 
construir uma identidade docente 
que valorize a mediação do conheci-
mento, valendo-se das mídias, em 
especial o computador e a internet. 
KOCHHANN (2010, p. 145)

Nesse sentido, as carreiras profissio-
nais também estão se revisando com 
base nas novas exigências do mercado, 
os professores não são mais o detentor 
do saber, os alunos podem chegar a 
qualquer momento com novas infor-
mações as quais o professor ainda não 
teve oportunidade de pesquisá-las uma 
vez que a internet é um campo aberto 
para esta difusão do conhecimento. 
Masetto ( 1998, p.14) ressalta que:

Necessita-se de profissionais inter-
cambiáveis que combinem imagi-
nação e ação; com capacidade para 
buscar novas informações, saber 
trabalhar com elas, intercomunicar-
se nacional e internacionalmente por 
meio dos recursos mais modernos 
da informática; com capacidade de 
para produzir conhecimento e tecno-
logia próprios que os coloquem, 
ao menos em alguns setores, numa 
posição não-dependência em relação 
a outros países; preparados para 
desempenhar sua profissão de forma 
contextualizada e em equipe com 
profissionais não só de sua área mas 
também de outras.

Como bem fala o autor, é necessário que 
haja esta busca por informação, ela pode 
estar em outros países ou até mesmo 
na sua cidade. Hoje com o acesso a 
internet se pode estudar em qualquer 
lugar. Demo (2008) estudar bem 
não combina com receber conteúdos 
simplificados, abreviados, resumidos, 
via aula, de tal sorte que a tarefa que 
ainda resta para o aluno seria copiar e 
reproduzir. Em suma, nem escola, nem 
universidade descobriram propriamente 
o que é estudar.

Demo (2008, p. 142) afirma que a grande 
vantagem da educação a distância está 
em poder melhor respeitar o ritmo de 
cada aluno, porque este pode melhor 
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estudar quando quiser, onde quiser, como 
quiser, desde que se exerça aprendi-
zagem condigna. A Portaria 4.059, 
publicada pelo MEC em dezembro de 
2004, permite que os cursos superiores 
reconhecidos pelo ministério ofereçam 
disciplinas na modalidade semipresen-
cial. O decreto define que, no máximo, 
20% da carga horária total do curso 
apresentado e aprovado no MEC pode 
ser realizado à distância.

Como também cita o professor Frauches 
(2010, p.25) quando:

[...] o avanço vertiginoso da 
tecnologia da informação, que está 
provocando mudanças radicais 
em todos os setores da economia e 
na sociedade, como um todo. Via 
internet pode-se cursar, dentro do 
próprio lar, por exemplo, programas 
de mestrado vindo de qualquer 
lugar do planeta, com igual ou 
melhor produtividade de um 
curso tupininguim presencial. Os 
denossáuricos audiovisuais terão 
que ser substituídos por tecnologia 
educacional avançada, multimídia, 
com o uso intenso de recursos 
computacionais. Os professores terão 
que ser treinados para a utilização 
dessa tecnologia, a serviço da 
aprendizagem. As salas de aula, os 
laboratórios e as bibliotecas devem 
ser redesenhados, tanto arquitetônica 
como operacionalmente. A 
universidade deve inovar suas 
metodologias de ensino, para 
facilitar a aprendizagem e diminuir 
o tempo de permanência do 
educando no ensino (graduação e 
pós-graduação). Como incorporar 
e desenvolver essa tecnologia, no 
fazer educacional, para a melhoria 
do desempenho e da produtividade 
acadêmico-científicos?

A formação à distância, então se 
apresenta através da expansão da 
formação a organizações e grupos não 
favorecidos por outras modalidades de 
ensino, com base em Sancho (1998, p. 
199). E as novas tecnologias educa-
cionais assumem papel preponderante 
na estimulação da aprendizagem e no 
que se refere à estruturação da oferta 
de ensino, tornando-se indispensável 
recorrer aos novos métodos de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado desta pesquisa confirmou 
que é necessário desenvolver competên-
cias para a valorização de métodos de 
ensino, que envolvem o aprendizado 
efetivo, valorizando as tecnologias 
educacionais.

A Educação a Distância é um caminho 
sem volta, as Instituições de Ensino 
Superior, os professores e os alunos 
têm que se adequar a esta nova 
realidade através da utilização das novas 
tecnologias educacionais, alargando 
assim o campo de conhecimento para 
todos aqueles que precisam ter acesso a 
educação.

Assim, nota-se que é cabe ao educador 
a busca por competência gradualmente, 
por meio do acesso a cursos de formação 
complementar, da integração e adaptação 
às inovações do meio acadêmico e 
profissional, além de conhecimento das 
ferramentas tecnológicas adequadas a 
cada realidade dos cursos em que os 
mesmos atuam, a fim de que seja 
possível efetivamente promover a 
melhoria da educação.

Reafirma-se, então, a importância de 
partir da teoria para prática. Afinal, 
é necessário promover o reconheci-
mento e validação de aprendizagens 
(sobretudo das novas tecnologias) 
e, em especial, a valorização do 
trabalho do educador, enquanto profis-
sional disposto a desenvolver métodos, 
modelos e políticas a fim de conseguir 
uma ampliação no âmbito educa-
cional numa postura reflexiva e crítica, 
visto que, principalmente nesse mundo 
globalizado, aprendizagem e educação 
desempenham um papel fundamental 
em resposta a desafios contemporâneos 
de ordem cultural, econômica, política e 
social.
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[Resumo]   Este trabalho se propõe a 
abordar a temática da inclusão pela 
perspectiva da Educação Física, sendo 
que a entendemos como um espaço que 
pode privilegiar o processo educacional 
inclusivo. Assim, este estudo tem como 
objetivos destacar a importância de 
políticas públicas educacionais, enfatizar 
as questões em relação à inclusão e 
exclusão e discutir sobre a concepção da 
Educação Física como mecanismo para 
inclusão de pessoas com necessidades 
educacionais especiais.

[Palavras - chave]    Educação Física 
Escolar. Políticas educacionais. Inclusão. 

Necessidades educacionais especiais.

INTRODUÇÃO

Apesar de o mundo se organizar a 
partir de paradigmas impostos social-
mente e arraigados historicamente, em 
se tratando de seres humanos, não 
podemos falar em homogeneidade, 
pois cada sociedade é composta por 
indivíduos dotados de características 
específicas que são estabelecidas pela 
cultura a qual pertencem. Dessa forma, 
para compreendermos o termo diferença 
necessitamos falar de igualdade, 
homogeneidade e consequentemente 
política.

De início, deve-se ressalvar segundo 
Oliveira e Amaral (1997, [on-line]) 
citando Ball:

[...] que nenhuma política é neutra, 
pois se insere em um campo de 
representações codificadas e decodi-
ficas, engendradas, em determinado 
contexto histórico e espaço geográ-
fico, de uma forma complexa e multi-
facetada, por meio de conflitos, lutas, 
e correlações de forças.

Cabe relembrar, que por outro lado, 
embora em princípio, a política 
educacional deva orientar-se pela 
legislação e pelos planos nacionais de 
educação, muitas vezes essa ocorre 
à margem de tais instrumentos, ela 
é resultado de uma movimentação 

conjunta. Pois, a política educacional 
não resulta apenas da deliberação 
exclusiva da burocracia. Antes 
constitui-se como fruto da complexa 
relação que se estabelece entre o 
Estado e as forças sociais que logram 
êxito em fazer valer seus interesses 
junto ao aparato estatal (VIEIRA apud 
VIEIRA,1990, p.1-3).

A desqualificação dessa política 
se constitui em um dos rudimentos 
estruturantes da atual circunstância, 
marcada pela intensificação do 
processo de globalização e hegemonia 
do ideário neoliberal. Diante da preten-
dida providência das leis de mercado, 
a política adquire posição secundária 
no âmbito das relações sociais. Essa 
política, como diz Bourdieu (2001, 
apud NETO, p.18), recorrendo ao 
léxico da liberdade, do liberalismo da 
desregulamentação, visa conferir um 
predomínio fatal aos determinantes 
econômicos, liberando-os de todo o 
controle, e submeter os governos e os 
cidadãos às forças econômicas e sociais 
assim “liberadas”.

É de suma importância, portanto, 
restaurar a política como instrumento 
de aperfeiçoamento da democracia. 
Ainda conforme Bourdieu (2001, apud 
NETO), essa é uma tarefa que excede, 
inclusive, os marcos nacionais, o autor 
admite também que esse fatalismo das 
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leis econômicas mascaram, na realidade, 
uma política de despolarização das 
relações sociais e econômicas.

Nesse contexto, a mundialização é 
apresentada como fatalidade e não 
como uma ação política consciente e 
deliberada. Diante dessa realidade:

Contra essa política de despoliti-
zação, é preciso restaurar a política, 
isto é, o pensamento e a ação de 
políticos, e encontrar para essa 
ação seu ponto certo de aplicação, 
que se situa agora para além das 
fronteiras do Estado nacional, e seus 
específicos, que não podem mais ser 
reduzidos às lutas políticas e sindicais 
no seio dos Estados nacionais 
(BOURDIEU, apud ibidem, p. 21).

Essa é uma tarefa bem difícil, visto 
que a globalização, como projeto 
político-econômico, desfazendo as 
fronteiras do Estado-nação, propicia a 
instauração de blocos que configuram 
a hegemonia do capital em nível 
mundial. Por essa razão, a globalização 
e o neoliberalismo se encarregam de 
desarticular as organizações sociais 
que, historicamente, representam um 
contrapondo importante nas relações 
entre capital e o trabalho, pois como 
afirma Oliveira (1999, p. 55): [...] 
“mesmo quando tenta integrar [incluir], 
a sociedade capitalista exclui”.

Para ir de encontro a todo esse processo, 
segundo Neto (2004, p. 20):

[...] o combate à apatia política deve 
se constituir no primeiro elemento de 
contraposição a esse movimento que 
se instaura de forma mais intensa 
com a ampliação do processo de 
globalização e com a hegemonia das 
estratégias neoliberais.

Similar a esse entendimento Rodrigues 
(2003, apud NETO, 2004, p. 20), 
reforça o papel da participação política 
organizada do conjunto de cidadãos 
como uma condição indispensável ao 
êxito de um projeto democrático.

É importante frisar nesse debate que a 
formação política se constitui em uma 
dimensão indispensável à cidadania, 
devendo, portanto, ser o eixo básico da 
luta de construção para edificar novos 
modelos de participação do homem na 
sociedade. Com isso, partilhamos do 
entendimento que o desenvolvimento 
da cidadania tem como uma das suas 
principais bases a concepção política 

que reflete sobre todas as dimensões do 
ser social.

É nesse cenário que se enquadra a 
escola, vista como um ambiente de 
inclusão social, cultural e política. 
Por isso entendemos que as políticas 
públicas educacionais são de grande 
relevância para o nosso estudo.

A escola moderna torna-se passagem 
obrigatória como fornecedora de um 
aval ao indivíduo, o sujeito/cidadão 
que é munido de um diploma 
compatível para uma função e para 
a prática de um civismo necessário a 
cada momento da história. Se isso 
atrela a educação e a cidadania aos 
direitos civis e políticos, análises 
são realizadas situando o século XX 
como o século em que são oferecidas 
possibilidades de exercício real da 
cidadania por meio do desenvolvi-
mento de uma política do Estado 
voltada para os direitos sociais 
(NETO, 2004, p. 39).

E como uma das asseguradoras dos 
direitos sociais a(s) escola(s), como 
aponta a Declaração de Salamanca 
(1994) em seu item 3:

[...] devem acomodar todas as 
crianças independente de suas 
condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, lingüísticas e 
outras. As escolas devem, portanto, 
incluir crianças com deficiências 
e crianças bem dotadas, crianças 
que vivem na rua e que trabalham, 
crianças de população distantes 
ou nômades, crianças de minorias 
linguísticas, étnicas e culturais, e 
crianças de outros grupos ou zonas 
desfavorecidos ou marginalizados.

E essas determinações só são necessárias 
porque nossas escolas estão impregnadas 
não da concepção da diversidade, 
mas da homogeneidade, por isso a 
necessidade da discussão em torno da 
“inclusão” tornou-se tão pertinente.

INCLUSÃO/EXCLUSÃO UMA 
AÇÃO DE TODOS

Hoje a inclusão é um movimento 
generalizado nos países desenvolvidos, 
que buscam o bem-estar social em todos 
os seguimentos. Consequentemente 
suas deliberações políticas muito 
notoriamente influenciam as políticas 

socais nos países em desenvolvimento, 
e vem se popularizando cada vez 
mais. Tem-se então, como princípio 
norteador para essas ações atender aos 
excluídos dos processos sociais.

Sabendo que,

[...] A existência dos excluídos 
acompanha a história da humani-
dade, já que sempre existiram 
pessoas vitimadas por processos 
de dominação e segregação, 
motivados por problemas relacio-
nados à religião, política, saúde, 
sexo, gênero, economia etc., que 
tiveram predominância exclusiva 
ou combinada em cada momento 
histórico (ALMEIDA, 2002, p. 
62-63).

Esse processo de inclusão/exclusão, 
como vimos no trecho acima, está 
diretamente ligado ao percurso 
histórico da humanidade, sendo que 
sua imposição reside sempre nas 
mãos das classes dominantes das 
sociedades. Neste contexto, podemos 
citar o caso das mulheres, que ao 
longo de muitos anos, vêm sofrendo 
com a discriminação de gênero, e 
não têm acesso a cargos elevados no 
mercado de trabalho, e mesmo quando 
desempenham as mesmas funções que 
os homens, seus salários na maioria das 
vezes não são equiparados, pois elas, 
geralmente, recebem valores inferiores 
aos deles, assim como sua capacidade 
de gestão sempre foi questionada, 
apesar das muitas conquistas, as 
mulheres continuam precisando provar 
a altos custos a sua competência 
profissional.

Outro exemplo notório é o caso dos 
deficientes físicos que sofrem pela 
discriminação por suas limitações 
físicas. O que também vem mudando, 
já que atualmente é cada vez mais 
corriqueiro encontrarmos pessoas 
com deficiência atuando nas mais 
diferentes áreas, isso resulta em uma 
maior aceitação dessas pessoas, cujas 
atividades vêm mostrando que uma 
deficiência não é sinônimo de limitação, 
e sim de superação. Verifica-se que os 
exemplos não param de crescer, essas 
pessoas ultrapassam seus problemas 
e se destacam em muitas esferas, são 
músicos, esportista, cidadãos comuns, 
que conseguiram desempenhar uma 
função de equidade de ensejos.

Schwarz e Haber (2006, [on-line]) 
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apontam que “Foram diversas as 
conquistas em defesa das pessoas com 
deficiência nos últimos anos. Hoje, 
elas são amparadas por lei no seu direito 
de acesso ao trabalho”.

Assim, para se tornar membro da 
sociedade, sendo deficiente físico ou 
não, é indispensável compreendê-la e 
propiciá-la oportunidades para fazer 
valer a sua cidadania. Nesse contexto, 
aponta-se que uma das bases para a 
cidadania está na educação, porque 
participar do sistema educacional é 
garantir a inclusão social e a igualdade 
de oportunidade.

Na busca desta igualdade a sociedade 
em geral cobra do governo a respon-
sabilidade sobre a implementação 
e eficácia de políticas inclusivas, 
no entanto, esta deve ser uma ação 
conjunta de todos os segmentos sociais, 
pois como afirma Araújo (apud SILVA; 
ARAÚJO; DUARTE, 2004, [on line]):

A inclusão é o resultado da soma 
de oportunidades bem sucedidas, 
que são possibilitadas a qualquer 
cidadão não somente dos decretos, 
sem oportunizar o real acesso às 
oportunidades e aos meios para 
superar os desafios que promovam o 
seu desenvolvimento.

Percebe-se então que a inclusão é 
uma característica de cidadania, de 
oportunidades e direitos, sejam eles 
de vida e superações sociais, seja 
no desenvolvimento especifico de cada 
indivíduo, principalmente no contexto 
escolar. Como nos mostra a proposta do 
Ministério da Educação do Brasil:

O movimento mundial pela educação 
inclusiva é uma ação politica, 
cultural, social e pedagógica, desen-
cadeada em defesa do direito de todos 
os alunos de estarem juntos, apren-
dendo e participando, sem nenhum 
tipo de discriminação. A educação 
inclusiva constitui um paradigma 
educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos [...] 
(MEC/SEESP, PORTARIA N°948, 
2007).

Nessa concepção, a partir desse trecho 
da portaria do MEC, não há possi-
bilidade da dissociação das políticas 
educacionais da implementação de 
políticas de inclusão social e do respeito 
aos direitos humanos, pois a própria 
educação é um direito do cidadão e 
dever da sociedade como um todo.

Com isso requerer um processo educa-
cional inclusivo é inquestionavelmente 
lutar por uma sociedade que respeita 
os princípios da Constituição Brasileira 
que prever que os cidadãos são iguais 
perante a lei. Destarte, neste texto nos 
direcionaremos mais especificamente 
aos alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais relacionadas 
a algum tipo de deficiência. Sabendo 
que as políticas públicas educacionais 
voltadas para os sujeitos com necessi-
dades educacionais especiais “devem 
ter em conta as diferenças individuais 
e as situações distintas” (BRASIL,1994, 
p.18).

Neste contexto de inclusão educacional 
a Educação Física, como disciplina do 
currículo escolar, apresenta-se como 
um excelente instrumento para o 
trabalho com as diferenças e a consci-
entização das possibilidades e limites 
dos deficientes.

EDUCAÇÃO FÍSICA: ESPAÇO DE 
INCLUSÃO E CONVIVÊNCIA

Quando a expressão Educação Física 
surgiu no século XVIII, já apresentava 
em suas diretrizes a preocupação com 
a formação integral do ser humano: 
CORPO, MENTE e ESPÍRITO.

Seguindo este propósito, a LDB 
9.394/96 delibera em seu artigo 26, § 
3º que: “A Educação Física, integrada 
à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da 
educação básica, sendo sua prática 
facultativa ao aluno”. Com isso, temos a 
inclusão da disciplina como obrigatória 
na grade curricular das escolas de 
educação básica, de forma a garantir 
essa integração em todos os aspectos do 
processo ensino-aprendizagem.

No entanto, inicialmente a Educação 
Física Escolar (EFE) volta-se exclusiva-
mente para o corpo, pois como prevê 
os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1997, p. 25):

O trabalho na área da Educação 
Física tem seus fundamentos nas 
concepções de corpo e movimento. 
Ou, dito de outro modo, a natureza 
do trabalho desenvolvido nessa 
área tem íntima relação com a 
compreensão que se tem desses dois 
conceitos.

Contudo, não é apenas o corpo o alvo 
da EFE, a análise crítica e a busca 
de superação dessa compreensão 
apontam a indigência de que, além do 
movimento corporal, se aprecie também 
as extensões cultural, social, política e 
afetiva, presentes nos seres humanos, 
que interagem e se movimentam como 
sujeitos sociais e, portanto como 
cidadãos. Dessa forma, como afirma 
Ruffoni (2004, apud ROSA; BARROS, 
on-line) “a educação física atravessa um 
momento de mudança de paradigma; de 
uma educação biologizante, desportivi-
zante, tecnicista, para uma pedagogia 
voltada para a cultura corporal”.

Essa cultura corporal reflete sobre o 
corpo em suas múltiplas dimensões, não 
se restringindo ao corpo físico, muito 
menos ao físico considerado normal 
e perfeito, buscando contemplar o 
aluno nas suas diversas necessidades 
especiais, porque como diz González 
(2002, p. 106):

Pode-se afirmar, em termos amplos, 
que todo aluno é aluno com necessi-
dades educativas especiais, já que 
possui características individuais que 
o diferenciam dos demais e necessita 
de uma educação condizente com as 
mesmas.

Neste estudo corroboramos com a 
reflexão de González, contudo o foco 
das discussões que seguem gravitam 
em torno do(a) aluno(a) que apresente 
deficiência física, por ele/ela ser o 
sujeito do debate sobre como a aula 
de Educação Física pode contemplá-
lo(a) e integrá-lo (a).

Nesse propósito, a Lei 9.394/96, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), reconhece 
que a educação é um instrumento 
essencial para a integração e participação 
de qualquer pessoa com deficiência no 
contexto em que vive, e quando que 
prioritariamente, deve ser nas escolas e 
salas regulares. Entretanto, quando isso 
não for possível, o artigo 58, § 1º diz: 
“Haverá, quando necessário, serviços 
de apoio especializado, na escola 
regular para atender as peculiaridades 
da clientela de educação especial”.

Nesse sentido, quanto à área da 
Educação Física, a Educação Física 
Adaptada veio ao encontro do anseio 
de atender à clientela citada, e passou 
a existir oficialmente nos cursos de 
graduação através da Resolução 3/87 
do Conselho Federal de Educação, a qual 
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prevê a ação do professor de Educação 
Física com o portador de deficiência e 
outras necessidades especiais. Assim, a 
Educação Física Adaptada,

[...] é uma área da Educação Física 
que tem como objeto de estudo 
a motricidade humana para as 
pessoas com necessidades educa-
tivas especiais, adequando metodo-
logias de ensino para o atendimento 
às características de cada portador 
de deficiência, respeitando suas 
deficiências individuais (DUARTE 
E WERNER, 1995, apud, CIDADE; 
FREITAS, [on-line]).

Porém, vale ressaltar que apesar dessas 
determinações muitos professores de 
Educação Física, hoje, atuantes nas 
escolas não receberam em sua formação 
conteúdos e/ou assuntos relacionados 
à Educação Física Adaptada ou à 
Inclusão, sendo a busca pela efeti-
vação dessa capacitação adequada um 
dos itens a ser cobrado pela política de 
inclusão. Tendo em vista que

As dificuldades em formar 
profissionais que fazem uso 
do conhecimento como meio 
transformador da realidade de 
quem estão educando, remete, 
à identificação das causas de 
fracassos como: a má formação 
dos profissionais de educação: a 
desvalorização da profissão de 
professor, a conseqüente baixa 
remuneração de suas atividades e o 
pouco investimento em programas 
de educação continuada para os 
professores. (BAÚ; KUBO, 2009, 
p.25).

E a realidade que temos necessita 
de professores aptos a transformar 
alienação, exclusão em uma instru-
mentalização consciente e integradora, 
pois a educação é instrumento para 
que o indivíduo se integre a sociedade 
e vivencie suas possibilidades. Por isso,

A atuação do professor de educação 
especial necessita visar à formação 
e não ao adestramento do aluno, 
promover a participação do aluno, 
como um sujeito social, com direitos 
e deveres, bem como o desenvolvi-
mento de capacidades individuais e 
grupais, hábitos, herança cultural, 
social e familiar. (BAÚ; KUBO, 
2009, p.30).

Nesse cenário, sabemos também que 

nem todas as escolas estão preparadas 
para receber entre eles os alunos 
que apresentam deficiência, porque 
os professores não se sentem capazes 
de atender às necessidades desses 
alunos, como também os escolares 
que não apresentam deficiência não 
foram conscientizados sobre aceitação 
ou como conviver com os colegas com 
deficiência física.

Dessa forma, é também ocupação da 
Educação Física Escolar garantir o 
acesso dos alunos às práticas da cultura 
corporal, cooperar para a construção 
de um caráter pessoal de exercê-
las e proporcionar instrumentos 
para que sejam capazes de apreciá-las 
criticamente.

[...] A área de Educação Física hoje 
contempla múltiplos conhecimentos 
produzidos e usufruídos pela a 
sociedade a respeito do corpo e do 
movimento. Entre elas, se consideram 
fundamentais as atividades culturais 
de movimentos com finalidades de 
lazer, expressão de sentimentos, 
afetos e emoções, e com possibi-
lidades de promoção, recuperação 
e manutenção da saúde (BRASIL, 
1997, p. 27).

Por isso entendemos que a Educação 
Física precisa dar oportunidade a todos 
os alunos para que desenvolvam suas 
potencialidades, de forma democrática 
e não seletiva, tendo em vista seu 
aprimoramento como seres humanos. 
Nesse sentido, aponta-se que os alunos 
que apresentam deficiências físicas 
não podem ser privados das aulas 
de Educação Física e que esta é um 
meio propício para seu desenvolvi-
mento psicossocial, à medida que com 
sua prática e a superação de limites, 
impostos quer pelo medo, quer pela 
deficiência, reforça a autoestima. E 
principalmente, para o seu desenvolvi-
mento físico ao ponto que cria possibi-
lidades para a execução de atividades 
que sem ser adaptadas tornam-se 
impossíveis de ser executadas. Pois, 
“ensinar é transformar o conheci-
mento produzido em comporta-
mentos humanos significativos para 
a sociedade. É construir capacidade 
de ação das pessoas para interferirem 
adequadamente na realidade social” 
(BOOTH, 1996,p.39).

Com isso, é dever da Educação 
Física Escolar, portanto, afiançar o 
acesso dos alunos às práticas da cultura 

corporal, contribuir para a construção 
de um estilo pessoal para exercê-las e 
oferecer instrumentos para que sejam 
capazes de apreciá-las criticamente.

[...] a presença de deficiências físicas 
e perceptivas, configuram um aluno 
real e não virtual, um indivíduo 
com características próprias, 
que pode ter mais facilidade para 
aprender uma ou outra coisa, ter 
medo disso vergonha daquilo ou 
ainda julgar-se capaz de realizar 
algo que, na realidade, ainda não é 
(BRASIL, 1997, p. 38).

Deparar com suas potencialidades e 
limitações para buscar desenvolvê- las 
é parte integrante do processo ensino-
aprendizagem das práticas da cultura 
corporal e que envolve sempre um 
certo ímpeto para o aluno, pois o 
êxito suscita um sentimento de satis-
fação e competência, mas experiências 
sucessivas de fracasso e frustração 
acabam por motivar uma sensação 
de impotência que, em um limite 
extremo, inviabiliza a aprendizagem. 
Dessa maneira, vale refletir: “No 
amplo conceito de “deficiência”, é 
preciso considerar quem é “deficiente”: 
a criança com características relacio-
nadas à deficiência ou a sociedade que 
apresenta dificuldades para entender e 
integrá-la apropriadamente?” (BAÚ; 
KUBO, 2009, p.17).

Neste aspecto, as situações de ensino 
e aprendizagem devem reconhecer e 
instigar as possibilidades do aluno 
em se aventurar, descuidar, resolver, 
disfarçar, e errar, sem que isso 
provoque algum tipo de humilhação ou 
constrangimento. Sendo que valorizar 
a autonomia do indivíduo é cooperar 
para a construção de um caráter positivo 
em relação à cultura corporal, mesmo 
porque, observa-se que não existe um 
modo certo ou errado e sim um modo 
mais ou menos adequado para cada 
contexto.

[...] é a partir do fato de uma 
atividade se revestir de um caráter 
competitivo ou recreativo, se a 
eficiência ou a plasticidade estética 
serão valorizadas, ou se as regras 
serão mais ou menos flexíveis, que 
serão determinadas as relações de 
inclusão e exclusão do indivíduo no 
grupo. Na escola, portanto, quem 
deve determinar o caráter de cada 
dinâmica coletiva é o professor, a fim 
de viabilizar a inclusão de todos os 
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alunos. Esse é um dos aspectos que 
diferencia a prática corporal dentro e 
fora da escola (BRASIL, 1997, p. 39).

Desse modo, outro ponto muito 
importante que cabe destacar neste 
trabalho é com relação a situações de 
constrangimento, porque os alunos 
com deficiência física, na maioria das 
vezes apresentam alterações de ordem 
morfológicas, o que chama atenção e os 
deixam de alguma forma incomodados. 
Logo, a relação com o corpo que o 
professor deve incentivar, construirá 
paulatinamente nestes alunos o conheci-
mento do corpo, não apenas como físico, 
mas como um instrumento de expressão 
de sentimentos, e que se frise que esta é 
individual.

Quanto mais domínio sobre os 
próprios movimentos o indivíduo 
conquistar, quanto mais conheci-
mentos construir sobre a especifi-
cidade gestual de determinada 
modalidade esportiva, de dança 
ou de luta que exerce, mais pode se 
utilizar dessa mesma linguagem para 
expressar seus sentimentos, suas 
emoções e o seu estilo pessoal de 
forma intencional e espontânea. Dito 
de outra forma, a aprendizagem das 
práticas da cultura corporal inclui a 
reconstrução dessa mesma técnica ou 
modalidade, pelo sujeito, por meio da 
criação de seu estilo pessoal e exercê-
-las, nas quais espontaneidade deve 
ser vista como uma construção e não 
apenas como ausência de inibições 
(BRASIL, 1997, p. 40).

Esse estilo pessoal de se movimentar, 
de se expressar, deve ser cultivado e 
valorizado no intuito de que as aulas de 
Educação Física, contribuam não apenas 
para a integração como também para a 
inclusão.

Pode-se entender, portanto, 
que o termo “integração” diz 
respeito, inicialmente, ao ato de se 
compartilhar o mesmo espaço: a 
sala comum da escola comum. Já o 
termo “inclusão” relaciona-se ao 
princípio lógico de pertencimento, 
fazer parte de, constituir. Em 
relação à espécie humana, 
devemos tomar como referência 
esse princípio básico, com suas 
dimensões históricas, aparentemente 
contraditórias. Estamos incluídos 
na espécie humana. Somos todos 
iguais, como seres humanos. Este é o 
aspecto da identidade, que indica o 
pertencimento à espécie. No entanto, 

somos todos diferentes, cada um 
com sua particularidade, e aí reside 
a diversidade humana. Integrar não 
significa necessariamente reconhecer 
essa diversidade. Para acolher a 
diversidade, é preciso que todos os 
alunos tenham acesso e possam se 
desenvolver em uma escola comum. 
(LIMA, 2006, p.24-25).

Assim, por desconhecer suas poten-
cialidades, por atitudes de preconceito 
ou medo, observa-se que a maioria 
dos deficientes físicos se exclui e/
ou é excluída das aulas de Educação 
Física. No entanto, como já apresen-
tado, a participação nessas aulas pode 
contribuir em muito com essas crianças, 
particularmente no que diz respeito 
ao desenvolvimento das capacidades 
afetivas, de integração e inserção social.

CONCLUSÃO

Entender a política como ação de todos 
e que deve buscar ser para todos é ter a 
compreensão de que qualquer ato, quer 
individual, quer social, caminha para 
a construção das bases da sociedade, 
cujas ações devem assegurar os direitos 
para o público, assim como requerer 
deveres que tornam o bem-estar social 
possível. Nesse contexto, trabalhamos 
as políticas educacionais como um 
dos mecanismos para a seguridade de 
possibilidades de inserção e promoção 
social, no entanto verificamos que entre 
os muitos excluídos desse processo 
estão os considerados alunos (as) que 
apresentam necessidades educacionais 
especiais, entre eles – os deficientes 
físicos.

Dessa forma, o nosso olhar se lançou 
sobre estes indivíduos e como uma das 
disciplinas obrigatórias do currículo 
escolar brasileiro - a Educação Física 
– poderia contribuir para se não trans-
formar, atenuar a forma grave com 
que estas pessoas são “incluídas” no 
sistema regular de ensino. Observou-se 
que a partir de um trabalho 
integrado e consciente de valoração 
destes(as) alunos(as) e de um plane-
jamento adequado para se efetivar a 
integração é possível atendê-los em sua 
particularidades.

Logo, há possibilidades de integrar 
crianças com deficiências físicas ao 
grupo, respeitando suas limitações, 
e, ao mesmo tempo, dando oportu-
nidade para que desenvolvam suas 

potencialidades. Vale então reforçar, 
conforme ao que expomos, que as 
aulas de Educação Física é um espaço 
privilegiado para a implementação das 
políticas públicas de inclusão social 
e educacional, que de acordo com a 
ação do(a) professor(a) pode se tornar 
um ambiente propicio para a quebra de 
paradigmas. Posto que o corpo passa a 
ser visto e trabalhado de forma holística, 
rompendo com a supervalorização que 
segue os alguns padrões ditados pela 
cultura do fitness, em que o físico é o 
alvo principal e os músculos ressaltam a 
finalidade maior da atividade física.

Nessa proposta de Educação Física 
Escolar voltada para a cultura corporal, 
as reflexões sobre as particularidades 
e a forma com que estas se fundem 
no todo é a premissa de uma educação 
que inclui, integra e proporciona uma 
vivência que constrói no grupo uma 
consciência de respeito e valoração 
da diversidade, incentivando e possi-
bilitando o desenvolvimento físico e 
emocional de todos os envolvidos.
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[Resumo]   Este trabalho analisa a profis-
sionalização nas políticas de formação de 
professores produzidas nos últimos vinte 
anos no textos políticos e acadêmicos de 
Portugal e do Brasil. Analiso os textos a 
partir dos estudos de Ball (1994) e Ball e 
Bowe (1998) sobre o ciclo de políticas e 
de Antoniades (2003) sobre as comunida-
des epistêmicas e o exame das demandas 
por profissionalização docente com base 
na Teoria do Discurso de Ernesto Laclau 
(1993, 2005). A análise apresentada neste 
trabalho defende a perspectiva teórica-
-metodológica que entende a política 
pública curricular como parte de um fluxo 
de influências de sujeitos e grupos sociais.

Introdução

Nas últimas décadas as políticas de 
formação de professores têm sido 
marcadas pela intensidade de sua 
produção. Processos de reformas estru-
turais nos mais diferentes países e 
nos mais variados campos (educação, 
saúde, previdência social, etc.) marcam 
o contexto em que elas ocorrem no 
campo da política pública. No caso 
da formação de professores acentuando 
o foco do currículo da formação de 
professores. Entendo que a produção 
de políticas públicas curriculares não 
está circunscrita exclusivamente ao 
Estado, mas envolve todos os sujeitos 
que produzem o discurso curricular nos 
vários contextos em que ele circula, 
seja na escola ou para a escola, como 
resultado das lutas de vários sujeitos e 
grupos sociais. O currículo não apenas 
é um produto da cultura, mas é um 
produtor de cultura.

O currículo como uma política 
cultural pública tomou o centro das 
reformas educacionais no Brasil e em 
diversos países do mundo. Processos de 
globalização intensificaram a circulação 
de textos e ideias acerca das políticas 
de formação de professores produzidos 
por pesquisadores e difundido por uma 
série de recomendações internacionais 
formuladas, especialmente por agências 
multilaterais de diferentes naturezas, 

especialmente a partir dos anos de 
1980. Nas propostas em circulação 
nos diferentes textos em defesa de 
reformas curriculares a formação do 
professor adquiriu centralidade para 
o sucesso das políticas curriculares e 
ainda trouxe para a cena a discussão 
do conhecimento ajustado às constantes 
transformações do mundo, nos aspectos 
técnico e científico.

Ao pensar a política curricular no 
âmbito das reformas educativas, desen-
volvidas em Portugal e no Brasil, assim 
como em outros países do mundo, 
devemos considerar o contexto em que 
tais reformas ocorreram bem como 
os discursos que as informaram, os 
percursos que adotaram e suas principais 
repercussões ou efeitos. Considerados 
esses aspectos podemos compreender 
porque o currículo adquiriu centralidade 
no âmbito das reformas educativas. Tal 
perspectiva nos faz refletir sobre as alter-
nativas teórico-metodológicas utilizadas 
nas investigações que nos auxiliam a 
compreender os processos de produção 
dessas políticas.

Neste trabalho, analiso a profissionali-
zação nas políticas de formação de profes-
sores produzidas nos últimos vinte anos 
em Portugal e no Brasil, presente nos 
textos políticos e acadêmicos dos dois 
países. Pretendo lançar o olhar para a 
produção que influencia a definição de 

POLÍTICAS CURRICULARES 
DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES EM 

PORTUGAL E NO BRASIL  
– A PROFISSIONALIZAÇÃO 

EM QUESTÃO
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textos curriculares, muitas vezes negli-
genciada nas análises sobre políticas. 
No contexto globalizado em que redes 
de conhecimento são constantes entre 
grupos de pesquisadores, entre pesquisa-
dores em formação, entre tantos outros 
sujeitos e grupos voltados para o 
conhecimento, a produção e circulação 
de textos e discursos influencia, cada 
vez mais, a proposição de definições 
curriculares sobre a formação de 
professores. A profissionalização, 
como centro da proposta de reforma 
curricular, vem a disputar nas propostas 
dos diferentes textos algumas posições, 
entre as quais a do modelo curricular 
por competências e a defesa de um 
perfil profissional docente. A despeito 
de haver uma confluência em torno 
de uma orientação à profissionalização 
docente, cada um dos países singulariza 
sua proposição a partir da produção 
de discursos produzidos por sujeitos 
e grupos sociais que influenciam as 
concepções em torno dessa temática.

Este trabalho analisa textos políticos de 
currículo para a formação de professores 
que defendem a ideia da profissionali-
zação docente produzidos por pesquisa-
dores portugueses e brasileiros. O eixo 
de profissionalização docente defendido 
nas propostas curriculares de Portugal 
e Brasil, presente nos textos políticos 
definidos oficialmente, são corroborados 
pelo discurso de pesquisadores desses 
dois países.

Para a análise, os textos selecionados 
foram apresentados em eventos da 
área da educação ou em publicações 
acadêmicas, entre os anos de 1990 e 
2000 na sua primeira década. Analiso 
os textos a partir dos estudos de Ball 
(1994) e Ball e Bowe (1998) sobre o 
ciclo de políticas e de Antoniades (2003) 
sobre as comunidades epistêmicas. 
Destaco para o exame da profissionali-
zação docente, as demandas expressas 
por discursos nos textos políticos 
produzidos nos contextos de definição 
de textos e de influência tomando por 
base a Teoria do Discurso de Ernesto 
Laclau (1993, 2005). A análise apresen-
tada neste trabalho propõe-se a defender 
uma perspectiva teórica-metodológica 
que busque o entendimento da política 
curricular como fruto de produção não 

exclusiva do Estado, e sim, como parte 
de um fluxo de influências de sujeitos e 
grupos sociais que produzem discursos 
que pretendem ver legitimados no 
processo de definição e consolidação 
das políticas públicas educacionais.

Na próxima seção, desenvolvemos as 
questões que orientam as análises em 
seu arcabouço teórico-metodológico. 
Dedicamos na segunda seção, ao exame 
das demandas sobre profissionalização 
apresentadas nos textos portugueses e 
brasileiros analisados. Por fim, após a 
apresentação do recorte dessa análise de 
maior profundidade, tecemos algumas 
considerações sobre a produção das 
políticas curriculares para a formação 
de professores considerando as questões 
postas no cenário das reformas.

Investigando a produção de políticas 
curriculares na formação de profes-
sores

A política curricular resulta de lutas 
pela significação do currículo entre 
diferentes grupos e sujeitos, envolta 
em relações e tensões e tem por finali-
dade legitimar posições por eles defen-
didas em meio a diversos sentidos em 
disputa. Como resultado desse processo 
de lutas, marcado pela complexidade, 
são produzidos textos curriculares 
híbridos com marcas da heterogenei-
dade e das diferentes influências que 
envolvem sua produção e disseminação. 
Essas lutas refletem visões de mundo 
e modos de vida singulares e assimé-
tricas que de modo algum favorece 
a produção de propostas que visem à 
homogeneização, daí então o perma-
nente campo de disputas na direção 
das opções sobre as significações e de 
sua legitimação. Pensando desse modo 
a produção curricular, entendemos que 
muitos são os que atuam com suas ideias 
e seus valores na forma de proposições 
que são disputadas nas diversas arenas 
de produção de políticas.

Uma importante presença na produção de 
políticas é a da comunidade epistêmica. 
A disseminação de ideias por parte das 
comunidades epistêmicas é facilitada 
por elas se organizarem em redes 

ultrapassando, muitas vezes, fronteiras 
nacionais. Essas redes, segundo 
Antoniades (2003), podem possuir em 
sua base, integrantes da comunidade 
científica e membros externos às 
fronteiras do conhecimento disciplinar 
e são comumente entendidas como 
coletivos de pensamento (Carvalheiro, 
1999). Segundo Antoniades, podemos 
ver membros de uma comunidade 
epistêmica representando cargos 
governamentais ou em organizações 
internacionais e como consultores, 
membros do mercado de ideias ou 
qualquer outra posição na qual permita 
a eles influenciarem o processo político. 
Em trabalho anterior com López (2006), 
analiso as proposições para a formação 
de professores e o processo de avaliação 
contidas no Relatório Delors2. A 
UNESCO, organismo internacional que 
produziu o Relatório Delors, é parte de 
uma comunidade epistêmica como já 
apontado por Ball (1998), influenciando 
a produção de políticas educacionais e 
disseminando em suas redes sociais e 
políticas seus discursos.

Ao incorporar sujeitos e grupos nas 
análises de políticas curriculares busco 
a orientação da abordagem do ciclo 
de políticas que tem por finalidade 
ver a produção de políticas como um 
processo de construção social, envol-
vendo aqueles que nela atuam em 
contextos marcados pela heterogenei-
dade e pelo contingente. A presença 
múltipla de sujeitos e grupos variados 
resulta em diferentes textos curricu-
lares produzidos e identificados por 
perspectivas diversas, produzindo um 
híbrido (Ball, 1998). Essa característica 
multifacetada das políticas curricu-
lares implica um processo complexo de 
negociação.

Os cinco contextos desenvolvidos por 
Ball (1994) e Ball e Bowe (1998) para 
a análise do ciclo de políticas podem 
ser entendidos como arenas políticas 
nas quais o processo de produção 
de políticas deve ser analisado: a) 
contexto de influência; b) contexto 
de definição de textos3; c) contexto 
da prática; d) contexto dos resultados 
/ efeitos; e) contexto da estratégia 
política. Os três primeiros contextos: 
influência, definição de textos e 

2 - O Relatório Delors foi o resultado do trabalho de uma Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, intitulado “Educação: um tesouro a descobrir” produzido pela UNESCO com a finalidade 
de orientar reformas educacionais, concluído no ano de 1996. No Brasil, o Relatório Delors foi publicado pela Cortez Editora em parceria com o Ministério da Educação – MEC e a UNESCO, fortalecendo 
desse modo a sua influência no país.
3 - Emprego “contexto de definição de textos políticos” em substituição a “contexto de produção de textos políticos” por entender que o uso do termo “produção” em um dos contextos pode perturbar a 
compreensão daquilo que é o proposto por Ball – o entendimento de que a produção de política é um processo contínuo não só no sentido da sua temporalidade como também porque é presente em todos 
os contextos apresentados na abordagem do ciclo contínuo de políticas.
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prática são considerados por Ball os 
contextos primários na produção da 
política. Os outros dois relacionam-se 
com os desdobramentos das políticas. 
O contexto da prática constitui o 
espaço da escola e daqueles que 
nela participam de modo direto. Os 
contextos de influência e de definição 
dos textos lidam com a formação do 
discurso da política e os processos de 
interpretação desses textos considerada 
sua complexidade. Pensando a atuação 
das comunidades epistêmicas podemos 
dizer que no contexto de influência, 
elas produzem e disseminam ideias 
através das redes sociais e políticas e 
no contexto de definição de textos, seus 
membros atuam, muitas vezes, como 
autoridade reconhecida em comissões, 
assessorias, em espaços institucionais 
governamentais, entre outros. Também 
não pode ser esquecida a penetração dos 
discursos de comunidades epistêmicas 
no contexto da prática. Os contextos 
de influência, definição e disseminação 
de textos e prática buscam, estabelecer 
negociações que possam garantir a 
legitimidade por meio de acordos 
marcados, muitas vezes, por conflitos 
e tensões em torno de diferentes 
proposições dos sujeitos e grupos 
envolvidos na produção da política 
curricular. Nessa dinâmica, não há como 
ignorar a presença de processos de 
negociação, de conflito e de polêmica 
na luta pela constituição de textos 
que definam curricularmente o que, 
em determinado tempo e espaço, seja 
consagrado como a política curricular.

Podemos ver como a abordagem do 
ciclo contínuo de políticas de Ball e 
a vertente analítica das comunidades 
epistêmicas destacam o papel de grupos 
e sujeitos nas políticas de formação 
de professores em diversos âmbitos. 
O contexto de influência também tem 
se destacado na produção e dissemi-
nação das ideias em torno das políticas 
para a formação de professores. Para 
analisar as influências na produção de 
políticas curriculares são identificadas 
demandas expressas nos textos. Para 
Laclau (2005), uma demanda social 
expressa solicitações e expectativas de 
grupos sociais e possibilitam a articu-
lação política entre diferentes sujeitos e 
grupos em um processo de aglutinação 
ou não (Laclau, 1996). O processo de 
luta por um projeto hegemônico implica 
em reconhecer as diferenças entre os 

grupos em disputa. As particularidades 
de cada um são mantidas no processo 
de articulação e luta podendo haver 
associação a outros grupos em busca de 
um projeto mais amplo capaz de atender 
às demandas diversas. No processo de 
articulação de demandas formam-se 
as comunidades epistêmicas. Na luta 
concreta por políticas nos processos 
de articulação de agendas políticas e 
de produção de proposições podemos 
identificar as diferentes comuni-
dades epistêmicas nas diversas arenas 
políticas.

A profissionalização docente como 
eixo de formação curricular

A profissionalização docente (Dias, 
2009; Frangella & Dias, 2008; Leite, 
2006; Nóvoa, 2007), difundida em 
diferentes escalas serve de base para 
diferentes proposições. Assim, seu 
discurso aglutinador manifesta-se 
de modos distintos a partir dos 
sentidos diversos que são construídos 
pela argumentação em defesa de 
suas demandas. A profissionalização 
docente é uma ideia que, em ambos 
países, tem sido argumentada visando 
o protagonismo docente (Fernandes & 
Dias, 2010). Tal protagonismo defende 
um novo papel para o professor 
frente aos novos desafios que lhes são 
colocados no contexto da sociedade 
globalizada para o qual projeta-se uma 
profissionalização de outro modo.

Ao analisar ações propostas para 
a profissionalização pela OCDE, 
Perrenoud (1993) identifica dois 
modelos de formação que estão em 
evidência nas propostas acompan-
hadas pelo organismo: um baseado 
nas competências mínimas e outro 
no chamado profissionalismo aberto. 
Tais proposições estão presentes nas 
demandas que se apresentam nos textos 
da comunidade epistêmica brasileira e 
portuguesa, o que nos indica ser esse 
um movimento mais amplo do que local.

Considerando as posições expressas 
por pesquisadores, identifico uma de 
Esteves (1999) que reconhece a força 
dos discursos em torno da produção de 
políticas de formação de professores

Referir à formação dos profes-
sores como condição para o êxito 
de reformas educativas; assacar 
a responsabilidade pelo fracasso 
das referidas reformas à falta 
(ou deficiência) da formação dos 
professores; assumir que a falta de 
profissionalismo dos professores é 
consequência da ausência (ou da 
insuficiência) de uma formação 
específica para a docência; consid-
erar o insucesso escolar e educativo 
dos alunos (no todo ou em parte) 
como resultante da acção de profes-
sores com fraca formação profis-
sional; reclamar a especialização 
da formação (inicial e contínua) 
dos professores como condição de 
um desenvolvimento mais autónomo 
da profissão e da elevação do seu 
estatuto social – são apenas alguns 
exemplos de referências, de natureza 
genérica, à formação de professores, 
que ocorrem em discursos dos respon-
sáveis políticos pela educação, dos 
especialistas, dos professores, dos 
alunos, dos pais e encarregados de 
educação e dos meios de comuni-
cação de massas (p.12).

Esteves (1999) aponta para as 
associações estabelecidas nos processos 
de reforma entre a qualidade da 
educação e a formação de professores 
com as quais também buscam 
estabelecer um profissionalismo para 
a conjuntura mais recente. No Brasil 
não foi diferente e, diversos textos 
produzidos por pesquisadores vão 
defender a profissionalização docente 
como um novo paradigma da formação 
como se antes disso o professor não 
fosse um profissional. É certo afirmar 
que as definições curriculares são 
influenciadas pelos textos produzidos 
pela comunidade epistêmica assim 
como tais textos também influenciam os 
discursos que são produzidos por essa 
comunidade provocando mobilizações 
em torno de demandas com diferentes 
propósitos. Em Portugal, demandas 
pela profissionalização docente 
resultaram na criação do Instituto 
Nacional de Acreditação de Professores 
- INAFOP,4

 
a partir de uma Resolução 

do Conselho de Ministros Nº 88/97 
que tinha por finalidade a: Acreditação 
da Formação de Professores, tarefa 
tornada prioridade na finalidade de 
desenvolver o sistema de acreditação 

4 - O INAFOP constituiu-se em importante agencia catalisadora de políticas para a formação de professores em Portugal, criado em 1998 e extinto em 2002, sob a tutela do Ministério da Educação. Entre os seus 
colaboradores estavam os professores e pesquisadores das universidades portuguesas.
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de cursos superiores que certifiquem 
qualificação profissional específica para 
a docência (Decreto-Lei Nº 290/98, p. 
4805 apud Moreira, 2007, p. 110). 
Um dos sentidos das proposições em 
torno de novas políticas curriculares 
para a formação de professores estava 
vinculado à formação de perfis de 
desempenho profissional docente que 
tinha por objetivo a acreditação da 
formação no contexto da certificação 
para o desempenho docente (Moreira, 
2007, p. 111). A proposição estava 
apoiada no conceito de competências 
e no estabelecimento de perfis de 
desempenho para educadores da infância 
e para os professores do ensino básico 
e secundário (...) cabendo ao Governo 
definir os perfis de competência e de 
formação de educadores e professores 
para ingresso na carreira docente 
(Campos, 2002 p.19).

A ideia de uma certificação para o 
exercicio profissional não encontra 
no Brasil espaço como em Portugal. 
Atualmente, está sendo gestada a Prova 
Nacional de Concurso para o Ingresso 
na Carreira Docente, pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP 
que vem desde 2010 produzindo textos 
que têm sido discutido por diferentes 
setores da sociedade especialmente a 
comunidade epistêmica da formação 
de professores, sendo a presença de 
entidades de pesquisa educacionais e 
na formação de professores convidadas 
a fazer parte do debate e do Comitê de 
Governança que pretende acompanhar 
o processo desse concurso nacional. 
Inicialmente, a Prova Nacional 
estava mais associada a um Exame 
de Certificação dos Professores, em 
2003, para avaliação docente a partir 
de processo de avaliação docente por 
competências que acabou por ter sido 
rejeitado no plano das políticas públicas 
para a formação de professores.

Em Portugal, outros aspectos de caráter 
conjuntural contribuiram para a produção 
dos sentidos da profissionalização 
docente na formação, como o surgi-
mento da Declaração de Bolonha que 
tencionou unificar o processo em toda a 
europa. Assim também pretenderam os 
reitores reunidos no CRUP. A profis-
sionalização em serviço (CRUP, 2003) 
tem sido a alternativa para o acesso à 
formação aos docentes de algumas 
disciplinas artísticas, tecnológicas e 
profissionais do ensino secundário 
(Frangella & Dias, 2008). O exercício 
profissional docente defendido por Leite 

(2006) em uma perspectiva que vise ao 
reconhecimento da dimensão social do 
acto educativo e da complexidade que 
as situações sociais acarretam para o 
exercício profissional docente (p.281), 
diferentemente de outros que estejam 
mais voltados ao desempenho performa-
tivo do professor.

As proposições por alterações curricu-
lares não ocorreu sem debates, pois eles 
foram intensos em todo o país, assim 
como foi no Brasil, especialmente 
porque ambos países viveram uma fase 
de processo de democratização no qual 
foram necessárias mobilizações em 
torno de novos projetos de políticas 
públicas para a sociedade. O contexto 
político português e brasileiro nos 
anos 1980, 1990 e primeira década do 
século XXI encontrou fecundidade para 
o debate sobre a formação de profes-
sores e a projeção de mudanças nesse 
cenário com uma intensidade de textos 
legais produzidos (Fernandes & Dias, 
2010) em meio a um cenário de tensões 
e múltiplas demandas em disputa, como 
observado por Esteves (1999)

Ao longo das três etapas sucessivas 
de pesquisa empírica que estrutur-
aram o presente trabalho, pensamos 
ter encontrado como evidência geral 
a de que as situações de formação 
inicial (as estudadas e, provavel-
mente, todas as outras) são situações 
de tensão. Situações onde múltiplas 
e diversificadas forças interferem, 
e ora conjugáveis e conjugadas ao 
serviço de finalidades e objectivos 
desejados, ora conflituantes, impos-
síveis (aparentemente) de dominar 
ou de dominar a um nível satis-
fatório, criadoras de dissonân-
cias que se exprimem seja de forma 
gritante seja em surdina (p. 627).

Um dos traços de aproximação nos 
dois países em relação à demanda da 
profissionalização docente foi a da 
formação docente em nível superior, 
ou também conhecida por processo 
de universitarização. No Brasil, essa 
ideia também foi associada ao locus 
de formação docente, sendo defendido 
inclusive uma escola única de formação 
(Anfope, 2006). Contudo, a ideia de 
uma escola única encontrou resistência 
entre diferentes autores, chegando a 
ser afirmada a polêmica que cerca essa 
concepção. A formação pretendida teve 
como propósito, estabelecer um estatuto 
especial para a formação profissional 
docente, de maior prestígio social. 
Também esteve presente nos discursos 

sobre profissionalização docente as 
demandas pela valorização do magis-
tério em planos de carreira, instituição 
de piso salarial e jornada de trabalho de 
tempo integral que fossem capazes de 
recuperar a dignidade profissional do 
professor brasileiro. Outras demandas 
provocaram no Brasil a discussão sobre 
uma maior regulação do professor, via 
instituição de Código de Ética ou de 
Ordem Profissional. Não houve um 
discurso que aglutinasse tal proposta, 
mesmo quando ela foi apresentada, em 
alguns enunciados, com a finalidade 
da regulação corporativa de elevar a 
prática profissional docente (Veiga & 
Araújo, 1998, p.240). Também obser-
vamos uma flutuação nos sentidos 
de profissionalização docente como 
processo de formação ora individual, 
ora coletivo (Dias, 2009). O processo 
de desenvolvimento profissional da 
docência passou a ter na prática o 
eixo norteador, orientado também pela 
investigação na e sobre a prática na 
formação. Como em Portugal, o perfil 
profissional se apresenta em demandas 
associados à defesa de um corpo de 
conhecimentos que seja próprio da 
profissão, como também a discussão da 
identidade e cultura profissionais (Dias, 
2009). Os perfis profissionais visam a 
projetar uma identidade estabelecendo, 
desse modo, modelos de formação.

Considerações finais

Temos visto aumentada a exigência 
sobre os professores pelo excesso de 
inovações e intensificação do trabalho 
docente. O discurso do “aprender a 
aprender” está presente nas discussões 
sobre a formação de professores, 
promovendo o caráter de adaptação do 
professor aos contextos de mudança 
da sociedade contemporânea, a partir 
da valorização das competências no 
currículo de formação. Entendo que 
a profissionalização é um conceito 
que visa a legitimar a profissão 
estabelecendo novos parâmetros de 
qualidade para o exercício do magis-
tério. Nesse processo de legitimação é 
disputado diversas demandas sobre os 
currículos que se coadunem com as 
novas configurações que estão postas 
para o magistério diante dos desafios 
atuais.

Na formação de professores, eixos 
como o currículo por competências; a 
avaliação do desempenho; a individu-
alização do processo de formação e sua 
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constante atualização; a centralidade do 
processo pedagógico no saber-fazer; 
na prática relacionada ao trabalho; os 
conceitos de produtividade e de eficácia; 
favorecem a constituição de um modelo 
de formação que direciona o exercício 
do magistério para uma ação profissional 
marcada pela performatividade e tem 
sido muitas vezes associados à profis-
sionalização docente. Alerto para os 
vínculos da profissionalização docente 
na formação com processos de avaliação 
associadas ao currículo de competên-
cias, que visa o êxito acadêmico, 
via processos de aperfeiçoamento da 
própria produtividade e marcados pela 
competitividade e pela responsabili-
zação, como medida de prestação de 
contas. Como foi dito por Ball e Bowe 
(1998), o foco no professor, muitas 
vezes, tem sido importante na produção 
de políticas curriculares não apenas 
visando a controlá-los com efetivi-
dade, como também para induzi-los a 
aceitar essas políticas (p. 108). Muitas 
vezes, esses processos de reforma, como 
já analisaram Maguire e Ball (2007), 
acabam por não permitir aos professores 
sentirem-se mais envolvidos nesses 
processos de negociação. Devemos 
refletir quando a profissionalização 
docente na formação foi defendida 
como “eixo estratégico” para o sucesso 
das reformas, com o argumento de que 
esse foco favorece a consolidação das 
perspectivas postas pelas reformas.

Ressalto o papel das análises sobre 
as políticas curriculares de formação 
docente que incorporaram a atuação 
de diversos grupos e sujeitos na 
produção das políticas para a formação 
de professores, em diferentes tempos 
e espaços, com uma perspectiva 
diferente daquelas que predominam 
no cenário das reformas globais e das 
lutas empreendidas em defesa de suas 
ideias e de seus projetos. Tal perspectiva 
permite- nos pensar melhor no sucesso 
ou fracasso das políticas para além da 
ação dos governos.

Em síntese, como já foi assinalado 
por Fernandes e Dias (2010) o intenso 
processo de produção e circulação de 
ideias nas proposições para a formação 
de professores influenciou as propostas 
curriculares em Portugal e no Brasil, 
beneficiado pelo processo de discussão 
de demandas de diferentes comunidades 
epistêmicas nos dois países. São esses 
sujeitos e grupos que vêm atuando 
em diferentes posições nos diferentes 
contextos de produção de políticas 
a produzir discursos curriculares pela 

formação de professores (Dias, 2009).
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básico; formação de docentes

A aprendizagem demasiado rígida 
e discriminatória dos papéis sociais 
atribuídos às mulheres e aos homens 
começa na vida familiar e, muitas vezes, 
já se evidencia no jardim de infância e 
no 1º ciclo do ensino básico. Longe de 
promover uma igualdade de oportu-
nidades e participação entre rapazes e 
raparigas, muitas vezes as instituições 
educativas fomentam aprendizagens 
diferenciadas que reforçam ideias estere-
otipadas que, entre outros aspectos, 
acabam por afectar os percursos 
escolares das crianças. De sublinhar, são 
as dificuldades frequentemente sentidas 
por educadores e educadoras, profes-
sores e professoras em abordar estas 
questões que, naturalmente, surgem 
no quotidiano do seu trabalho. Nesta 
comunicação pretendemos apresentar o 
trabalho que - em parceria com a CIG 
(Comissão para a Cidadania e Igualdade 
de Género) e um grupo de docentes 
da ESE de Santarém - tem vindo a ser 
desenvolvido ao nível da formação, 
construção de materiais (ver: www.cig.
gov.pt/guiaoeducacao) e investigação 
nos últimos anos.
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[Resumo] O ciberespaço é actualmen-
te entendido, não só como uma forma de 
disseminar informação, mas também como 
uma forma de comunicar e influenciar a 
forma das pessoas interagirem e olharem o 
outro. O nosso estudo teve como objectivo 
observar como é que um conjunto de 106 
jovens portugueses percebe o impacto das 
TIC na sociedade. Como instrumento de 
recolha de dados utilizou-se uma escala de 
Likert. Dos resultados obtidos destaca-se 
a sua importância para ajudar a conhecer 
outras realidades permitindo dar enfâse 
à diversidade cultural e linguística do 
outro, ajudando na compreensão mútua 
das diferentes culturas.

1. Introdução

O ciberespaço é actualmente entendido, 
não só como uma forma de disseminar 
informação, mas também como uma 
forma de comunicar e influenciar a 
forma das pessoas interagirem e olharem 
o outro. Para além, do uso formal do 
ciberespaço com recurso a tecnologias, 
metodologias e grupos cujo objectivo 
primordial é a aprendizagem formal de 
conhecimentos temos, cada vez mais, a 
utilização destes espaços em contextos 
informais. As redes sociais fizeram 
aumentar a participação das pessoas no 
mundo online, tornando-se num suporte 
à comunicação, à partilha de ideias e 
de experiências. Por outras palavras, o 
seu potencial pode promover a diversi-
dade, a interculturalidade e, com isso, a 
tolerância ao outro.

Na sua Declaração Universal sobre 
a Diversidade Cultural (2002), a 
UNESCO faz, diversas vezes, menção 
ao papel das tecnologias da informação 
e da comunicação como meio para 
divulgar as diversas culturas e como 
instrumento a incorporar nos sistemas 
de ensino. A propósito da divulgação das 
culturas eles adiantam que é necessário 
“promover a diversidade linguística no 
ciberespaço (...)” (p.6).

No entanto, este organismo, em 2003, 
a propósito das questões da diversidade 
cultural, reconhece que a globalização 
e, em particular o uso das TIC, apesar 
de criar condições de diálogo entre as 
cultural, pode constituir um desafio à 
diversidade cultural.

O relatório realizado no quadro do World 
Internet Project, pelo Lisbon Internet 

and Networks International Research 
Programme (2010) dá-nos conta da 
realidade portuguesa no que diz respeito 
à utilização da internet. De acordo 
com este relatório, aproximadamente 
metade dos lares em Portugal (48,8%) 
têm acesso à internet. A percentagem de 
indivíduos do sexo masculino é relati-
vamente superior à percentagem de 
indivíduos do sexo feminino, no que diz 
respeito à utilização da mesma, 48,3% e 
41,1%, respectivamente.

No que diz respeito à idade, o relatório 
refere que a utilização da internet 
“apresenta uma tendência a diminuir 
em sentido inverso da idade” (p.9). 
A maior percentagem de utilizadores 
(63%) situa-se entre os 15 e os 34 anos. 
A principal utilização, em termos de 
comunicação, que é feita da internet é 
o envio e a recepção de e-mails (89%), 
sendo as redes sociais a terceira activi-
dade (56,4%). No que diz respeito a 
esta última categoria, o Hi5 ocupa a 
1ª posição com 42,6% e o Facebook a 
2ª, com 39,7%. Das funcionalidades 
disponíveis nestas redes, as três mais 
utilizadas são a de comunicação (envio 
de mensagens – 84,4%), a de serviço de 
chat – 47,9% e a de procura ou sugestão 
de amigos para adicionar à rede pessoal 
(47,3%) e O mesmo relatório aponta, 
também, para a utilização da internet em 
termos de educação. Aqui as percenta-
gens mais elevadas vão para a procura ou 
verificação de factos (42,2%), pesquisar 
definições de palavras (33,1%) e a 
procura de informação para a escola ou 
para a universidade, com 27,9%.

Feita esta introdução iremos agora situar 
o nosso trabalho em termos das impli-
cações que esta realidade comporta para 

EDUCAÇÃO, TIC E 
INTERCULTURALIDADE[91]
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o mundo da educação e das relações 
pessoais, mais concretamente como 
pode as TIC e a internet contribuir para 
o encarar destes dois pontos.

2. Educação e cibercultura

Para Pierre Levy (2000) o ciberes-
paço é a virtualização da comuni-
cação. Neste sistema a interactividade 
assume um papel central. Este mesmo 
autor define o ciberespaço como “ o 
novo meio de comunicação que surge 
da interconexão mundial dos computa-
dores” (p.17). Aliado a este conceito 
surge o de cibercultura que significa 
“o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço” (op.cit, 
p.17).

Esta perspectiva encontra impacto em 
várias áreas da sociedade, como seja, a 
económica, a social e também a educa-
cional, entre outras. A cibercultura e 
a utilização das tecnologias permitiram 
novas formas das pessoas se relaciona-
rem entre si e com a informação com 
consequências, neste último caso, no 
próprio ensino formal. O acesso à infor-
mação, nos mais diversos lugares, levou 
a novos desafios e à construção de redes 
de conhecimento. Mas não é só a nível 
dos conhecimentos que as mudanças 
podem ser encontradas. Esta forma de 
partilhar e estar em sociedade também 
teve implicações ao nível das formas 
de estar e de trabalhar. As aprendi-
zagens colaborativas ganham outro 
sentido. O espaço da “escola” ganhou 
outra dimensão.

Esta perspectiva aplicada ao campo 
educativo é extremamente adequada 
pois, permite colocar o aprendente no 
centro da sua aprendizagem tendo 
uma participação activa na construção 
do seu próprio conhecimento. Há aqui 
uma nova relação com o saber e com a 
aprendizagem.

O uso das tecnologias, neste âmbito, é 
de extrema pertinência para facilitar 
o acesso ao conhecimento. Numa 
sociedade em que a evolução a dife-
rentes níveis se faz de uma forma 
acelerada perceberemos que os conheci-
mentos que são agora adquiridos 
facilmente são ultrapassados. Dai a 
pertinência de se formarem indivíduos 

que sejam capazes de procurar, 
selecionar as fontes de informação e 
construírem o seu próprio conhecimento 
de forma a darem estarem sempre 
actualizados e a conseguirem dar 
uma resposta adequada ao mercado de 
trabalho.

Estas alterações comportam consequên-
cias para a forma de encarar a relação 
pedagógica, o processo de ensino-
-aprendizagem e a própria formação 
de professores. Com a utilização 
destes recursos, por um lado, abre-se a 
hipótese de diversificar mais as estraté-
gias de ensino, tornar o processo mais 
flexível contribuindo, com isso, para 
abarcar um leque mais variado de 
estilos de aprendizagem dos estudantes. 
Estes podem, assim, “escolher” o seu 
caminho, de acordo com o seu estilo. 
Isto é, com forma mais confortável 
para eles de acederem e processarem a 
informação (Goulão, 2009). Por outro, 
o papel de professor ganha uma outra 
dimensão. Apesar da existência de todas 
estas novas ferramentas, elas por si só 
pouco podem fazer. É muito importante 
a relação pedagógica que se estabelece 
entre os intervenientes e a forma como 
se constroem as actividades de forma a 
tirar mais partido das potencialidades do 
sistema de que se dispõe.

Se pensarmos que tudo isto faz sentido 
com os mais jovens, não deixa de fazer 
menos sentido com os indivíduos que 
já iniciaram as suas carreiras. Como 
dissemos anteriormente as exigências 
da sociedade actual obrigam a que 
as pessoas necessitem de uma quase 
permanente actualização de conheci-
mentos, de uma reciclagem para enfren-
tarem os desafios a que têm que fazer 
frente. É neste sentido que o ensino 
a distância, mais em particular o ensino 
online, baseado nestes pressupostos 
tecnológicos e pedagógicos, tem um 
papel decisivo quer para a formação 
inicial, quer para a formação ao longo 
da vida (Goulão, 2010).

Sabemos hoje que com o acesso, em 
grande escala, às tecnologias da infor-
mação e o aumento cada vez maior de 
redes sociais não permitem que estas 
questões fiquem de fora das preocu-
pações do ensino. No entanto, para que 
tudo isso seja possível não podemos 
esquecer um outro aspecto que é chave 
nesta problemática: o da inclusão digital.

Sabemos que a literacia dos 
computadores é uma competência 

importante no século XXI. De acordo 
com Ala-Mutka,K.et al (2008) o 
conceito de literacia digital “consists 
of the ability to access digital media 
and ICT, to understand and critically 
evaluate different aspects of digital 
media and media contents and to 
communicate effectively in a variety of 
contexts” (p.4). Esta competência foi 
recomendada pela Comissão Europeia 
(2007) como uma das Competências 
Chave no mundo actual. De acordo 
com este organismo a mesma é definida 
como “A competência digital envolve 
a utilização segura e crítica das tecno-
logias da sociedade da informação 
(TSI) no trabalho, nos tempos livres 
e na comunicação. É sustentada pelas 
competências em TIC: o uso do compu-
tador para obter, avaliar, armazenar, 
produzir, apresentar e trocar informa-
ções e para comunicar e participar em 
redes de cooperação via Internet”(p.7). 
As alterações e evolução nas sociedades 
implicam alterações na forma de 
aceder à informação e aos serviços e 
as pessoas precisam de estar preparadas 
para esta nova realidade.

3. Globalização, interculturalismo e 
redes sociais

A globalização não é um fenómeno 
recente. Desde há muito que existem 
intercâmbios entre os diferentes povos, 
quer ao nível do comércio, da imigração 
e da troca de informações e de ideias. 
No entanto, mais recentemente temos 
vindo a observar as consequências que a 
evolução tecnológica tem impulsionado 
a este nível. O aumento e a intensidade 
das ligações entre pessoas de dife-
rentes culturas e de diferentes regiões 
do mundo e, do seu próprio país, tem 
crescido nas últimas décadas. Este 
fenómeno comporta alterações na forma 
das pessoas compreenderem a realidade 
que as rodeia e de se situarem perante 
um mundo onde as fronteiras são cada 
vez mais difusas e o acesso ao outro e 
à cultura do outro se faz de uma forma 
mais rápida, fácil e alargada em função 
dos modernos meios de locomoção 
e, sobretudo, de comunicação. Esta 
possibilidade promove o contacto entre 
culturas. A diversidade cultural é uma 
realidade é indiscutível nos nossos dias 
e nossas sociedades, de uma física 
ou virtual. A globalização alterou a 
estrutura das sociedades tal como nós 
estávamos habituados a conviver.
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De acordo com Arnet (2002), “the 
central psychological consequence of 
globalization is that it results in transfor-
mations in identity, that is, in how people 
think about themselves in relation to 
the social environment” (p.4). Pois, é 
reconhecendo as diferenças culturais, 
que vamos percebendo a nossa própria 
identidade e a identidade do outro e, 
assim, criando possibilidades de uma 
relação pautada na alteridade, na qual as 
culturas se fortalecem e se reforçam. A 
diversidade cultural valoriza a compre-
ensão e o respeito mútuo, essenciais 
numa sociedade multicultural e que 
ajudam a promover a interculturalidade. 
Interculturalidade e multiculturalismo 
são conceitos que muitas vezes são 
utilizados como sinónimos. No entanto, 
expressam realidades diferenciadas. O 
conceito de interculturalidade remete 
para uma relação contínua e construtiva 
entre os sujeitos dos diferentes grupos, 
sem existência de um predomínio de um 
sobre o outro.

De facto, o conceito de interculturali-
dade pressupõe a ideia de diversidade 
e multiplicidade de pessoas, ideais, 
formas de estar e ser, não deixando de 
fazer parte deste conceito a necessidade 
de uma co-habitação entre todos. As 
TIC ao promoverem a aproximação das 
pessoas e das culturas podem também 
desempenhar um papel primordial no 
conhecimento das mesmas, favorecendo 
a consciencialização da diversidade e das 
características culturais de uma comuni-
dade. Esta tomada de consciência, junta-
mente com um melhor conhecimento 
dessa realidade, ajuda a promover a 
aceitação das outras culturas. O uso 
apropriado das TIC, em contextos 
educacionais, permite manter as carac-
terísticas culturais da comunidade 
local ajudando, ao mesmo tempo, à 
promoção de um melhor conhecimento 
e aceitação de outras culturas. (Prendes 
et all, 2008).

Contrariando as preocupações expressas 
pela UNESCO, na sua Declaração 
Universal sobre a diversidade cultural, 
Levy (2000) refere que, a expansão de 
informações e de formas de expressões 
são oriundas das mais diversas partes do 
mundo e dos mais “variados horizontes 
intelectuais” (p.241). Para este autor, 
a manutenção da diversidade cultural 
depende sobretudo “da capacidade de 
iniciativa de cada um de nós” (p.241). 
As razões apontadas para parecer ser 
a língua inglesa a dominar o mundo 
das comunicações online prendem-se 
com o facto desta ser a 3ª língua mais 

falada no mundo e as duas primeiras 
apresentarem uma fraca conexão ao 
ciberespaço. No entanto, actualmente 
já podemos encontrar na internet muita 
informação nas mais variadas línguas.

Continuando a citar Levy (2000) a 
principal riqueza do ciberespaço são as 
pessoas que o povoam e o nutrem. Para 
este autor, o ciberpespaço torna cada 
vez mais possível encontrar pessoas 
através do seus endereços, competên-
cias ou interesses. Permite a criação 
de comunidades virtuais independente-
mente das barreiras física e geográficas.

As redes sociais estão atrainda, cada 
vez mais pessoas para o mundo online, 
proporcionando-lhe novas formas de 
contacto, novas motivações para fazerem 
parte deste cada vez maior ciberespaço. 
As pessoas que fazem parte destas redes 
podem ter o desejo e a necessidade 
de continuar a conversar a qualquer 
momento. Assim, estas tornam-se a via 
para manter, de uma forma contínua, a 
comunicação e o a troca de experiên-
cias e aprendizagens. Ao juntar pessoas 
de diferentes origens, de diferentes 
culturas e idades para partilharem 
experiências, ideais, aprendizagens, ao 
colmatar a necessidade de manter este 
diálogo constante, estas redes sociais 
tornaram-se, também elas, redes de 
afectos. Ou seja, quando estamos a 
falar de redes sociais estarmos a falar 
de relações sociais entre as pessoas. Em 
alguns casos, as redes sociais podem 
providenciar uma rede de apoio para 
aqueles que vivem isolados da família e 
da sua comunidade.

4. Metodologia

a. Objectivo

O objectivo deste trabalho foi o de 
conhecer as representações que um 
grupo de jovens portugueses tem face 
ao papel da Tecnologias da Informação 
e da Comunicação na sociedade actual, 
mais em particular, como é que as 
mesmas podem contribuir para influ-
enciar a forma das pessoas interagem e 
olham o outro.

b. Amostra

A amostra do nosso estudo foi 
constituída por 106 estudantes de uma 
escola de Lisboa. Relativamente ao 
género 44,3% eram do sexo masculino 
e 55,7% do sexo feminino. Tinham 

idades compreendidas entre os 14 e os 
22 anos, sendo a média de 16 anos.

O nível de educação dos pais variava 
entre o 1º ciclo e o ensino superior. 
Sendo que 24,2% dos pais tinham o 
ensino superior, 23,1% o 1º ciclo e 22% 
o ensino secundário. Relativamente às 
mães, 29% tinham o secundário, 27% o 
ensino superior e 19% o 3º ciclo.

Tinham em média 2 computadores por 
cada casa. 

c. Instrumento

Para a realização do nosso estudo 
construímos um questionário que na 
primeira parte, para além dos dados de 
identificação, procurava conhecer se 
tinham computador em casa. A primeira 
parte do questionário dizia respeito aos 
dados de identificação amostra. Para 
conhecer as representações deste grupo 
de estudantes, tínhamos uma escala 
de likert, composta por 31 itens. Cada 
um dos itens tinha quatro hipóteses de 
resposta que iam do “Discordo total-
mente” até ao “Concordo totalmente”. 
O grau de consistência interna do 
questionário é de α = 0,730.

5. Resultados

Apesar do questionário aplicado ter 
um conjunto de questões de âmbito 
mais alargado, para o estudo do nosso 
objectivo iremos apenas debruçar-
-nos sobre os resultados relativos aos 
seguintes parâmetros:

• Impacto da utilização das TIC na 
Sociedade do Conhecimento

• Implicações Sociais do uso das TIC

• Impacto da utilização das TIC 
consoante o género

Iremos de seguida proceder à apresen-
tação dos resultados relativos ao primeiro 
parâmetro – Impacto da utilização das 
TIC na Sociedade do Conhecimento.

A tabela 1 dá-nos conta dos valores 
máximos, mínimos e médios teóricos e 
reais.

Tendo em conta a forma com os itens 
foram cotados estes valores significam 
que os sujeitos da amostra não foram 
para valores extremos (Concordo 
Bastante ou Discordo Bastante). Isto 
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é mais claro de se verificar através do 
gráfico 1.

Verifica-se, assim, que as respostas 
obtidas se situam, maioritariamente, 
em valores centrais com uma tendência 
nítida para o lado da categoria 
Concordo. Os valores da moda (12) 
vão no mesmo sentido. Ou seja, a 
maioria destes jovens tem a percepção 
que a utilização das TIC desempenha 
um papel positivo para o desen-
volvimento da chamada Sociedade 
do Conhecimento. Por último, iremos 
apresentar a distribuição, em termos de 
percentagens, pelas diferentes catego-
rias de resposta (Tabela 2)

A forma como estes valores se 
distribuem confirma os resultados 
anteriormente referidos, assim como, a 
ideia que os jovens da nossa amostra, 
maioritariamente, atribuem às TIC um 
papel importante na sociedade actual.

Passamos de seguida a apresentar os 
resultados obtidos relativamente à 
percepção que este grupo de jovens 
tem quanto às implicações sociais que 

o uso das TIC comporta. À semelhança 
do que se passou anteriormente iremos 
começar por apresentar os resultados 
em termos de valores máximos, mínimos 
e médios, teóricos e reais (Tabela 3)

Os resultados obtidos parecem 
apontar para uma tendência positiva 
das respostas. Essa evolução pode ser 
confirmada pelo Gráfico 2.

Para além dos valores expostos no 
Gráfico temos, também, os valores da 
moda (43) que nos permitem afirmar 
que estes jovens têm a percepção que 
a utilização das TIC tem implicações 
sociais positivas. No entanto, verifica-se 
uma concentração elevada de respostas 
abaixo da média. De facto, no conjunto 
de questões colocadas estavam algumas 
com um carácter menos positivo. Isto 
pode significar que o nosso grupo de 
jovens está ciente que essa utilização 
pode, também, comportar alguns riscos 
sociais, como seja o caso de poder 
“aumentar as diferenças sociais entre 
as pessoas” ou que o “uso das TIC 
pode levar à exclusão das pessoas”, por 
exemplo. A tabela 4 ajuda a clarificar 
esta situação.

Como se pode verificar pela distribuição 
das percentagens pelas categorias de 
resposta, as questões que remetem 
para aspectos menos positivos da utili-
zação das TIC apresenta valores muito 
próximos das categorias “Discordo” e 
“Concordo”.

Iremos, por último, apresentar os resul-
tados obtidos com os itens que abordam 
as questões relativas ao género e utili-
zação das TIC. Comecemos por analisar 
os valores da Tabela 5.

Contrariamente ao que se verificou 
com os itens anteriores, neste caso, 
os valores mínimos coincidem. O 
valor médio observado é superior ao 
valor médio teórico. Ou seja, este 
valor sugere que a média dos jovens 
se encontra mais próximo do valor 
máximo. Este situação é reforçada pelo 
valor da moda (16).Vejamos o que 
se passa neste aspecto em termos de 
distribuição gráfica – Gráfico 3.

A representação gráfica vai no 
mesmo sentido, reforçando a ideia de 
uma tendência para estes jovens se 

Tabela 1 TIC - Sociedade do Conhecimento

Gráfico 1 Distribuição dos valores da 
sub-escala Tabela 2 Representação dos Estudantes relativo ao das TIC na Sociedade do 

Conhecimento

Tabela 3 Implicações Sociais
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encontrarem no valor máximo para 
esta sub-escala. Dado que os itens 
destas questões se encontravam formu-
ladas na negativa, o valor mais elevado 
foi atribuído à categoria de resposta 
“Discordo Totalmente”. A distribuição 
das percentagens pelas categorias de 
resposta, tal como se apresentam na 
Tabela 6 permite-nos ficar com uma 
ideia mais clara do tipo de percepção 
que este grupo de jovens tem relativa-
mente a estas questões.

Como se pode constatar por estes 
valores, esta é a única sub-escala onde 
se verifica um tão nítido posicionamento 
dos jovens perante os assuntos em 
causa. Maioritariamente eles discordam 
que haja uma diferenciação quer nas 
competências, quer na utilização das 
TIC entre rapazes e raparigas.

6. Reflexão

Como dissemos anteriormente o 
nosso trabalho tinha como objectivo 
conhecer as representações que um 
grupo de jovens portugueses tem face 
ao papel das TIC na sociedade actual. 
A nossa análise incidiu sobre três 
aspectos, em particular – Sociedade do 
Conhecimento, Implicações Sociais e 
Questões de Género. De uma forma 
geral, podemos dizer que este grupo 
de jovens tem uma percepção bastante 
positiva relativamente ao papel das 
TIC na nossa sociedade. Consideram 
que a utilização das TIC é um elemento 
importante para as pessoas se sentirem 
integradas na sociedade actual. Esta 
noção vai ao encontro daquilo que é 
considerado uma das Competências 
Chave pela Comissão Europeia para 
uma aprendizagem ao longo da vida. 
Este é um conceito extremamente perti-
nente nos nossos dias, como referimos 

anteriormente no capítulo relativo às 
TIC e Educação. A pertinência do uso 
das TIC faz-se sentir a outros níveis, 
como seja o caso da promoção da 
igualdade de oportunidades de acesso 
à informação e ao conhecimento, em 
particular, entre pessoas que vivem 
distantes dos grandes centros urbanos 
ou que, pelas mais variadas razões, 
têm alguma dificuldade. Tudo isto 
porque é atribuído às TIC o papel de 
disseminação do conhecimento cientí-
fico e a oportunidade de trabalhar em 
rede. Este contacto entre diferentes 
pessoas em diferentes pontos do globo 
promove a oportunidade das pessoas 
se “aproximarem” e de divulgarem 
diferentes formas de ser, estar e sentir 
o que pode levar a uma maior sensibi-
lização da diversidade linguística e 
cultural do outro com a consequente 
ajuda para a intercompreensão das 
diferentes culturas.

Gráfico 2 Distribuição dos valores da sub-escala Tabela 4 Percepção dos estudantes relativamente das implicações sociais do uso das 
TIC

Tabela 5 TIC e Género

Gráfico 3 Distribuição dos valores da sub-escala
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É também interessante verificar que este 
grupo de jovens recusa, de uma forma 
categórica, as diferenças quer nas 
competências, quer na utilização das 
TIC por parte dos jovens de ambos os 
sexos. Ou seja, ambos consideram que, 
quer rapazes, quer raparigas, são igual-
mente competentes na sua utilização e 
que fazem uma utilização, em termos 
absolutos, idêntica.

No entanto, este grupo de jovens 
consegue destacar alguns aspectos 
menos positivos da utilização das TIC. 
Para eles esta utilização pode esconder 
alguns perigos e pode levar a que as 
pessoas convivam menos. Consideram 
também que as pessoas mais velhas 
podem sentir algum constrangimento na 
utilização das TIC.

Para eles é claro que as TIC vieram 
reconfigurar a forma das pessoas 
interagirem e comunicarem e pode ser 
um indicador do desenvolvimento de 
um país.

Em suma, parece pois poder dizer-se 
que estes jovens têm consciência da 
importância que a utilização das TIC 
tem na sociedade actual quer ao nível 
da divulgação da informação, quer na 
redefinição nas formas de trabalhar 
e colaborar, quer mesmo ao nível 
da comunicação podendo levar à 
aproximação de pessoas em diferentes 
partes do globo por diferentes razões. 
Esta aproximação permite um melhor 
conhecimento de diferentes realidades 
culturais o que pode ajudar à intercom-
preensão das diferentes culturas.
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[Resumo]  A dinâmica social exige, na 
actualidade, com diferenças significati-
vas relativamente ao passado, um período 
cada vez mais longo de preparação para 
alcançar o exercício pleno da cidadania: 
o período de escolarização aumentou; 
a entrada no mundo laboral tornou-se 
mais tardia e mais restrita; conseguir 
uma profissão estável e de independên-
cia económica é mais difícil, ao mesmo 
tempo que a necessidade de mobilização 
e de afastamento dos ambientes de origem 
em idades jovens é, por um conjunto 
de razões, nas quais se enquadram as 
de ordem académica, uma circunstân-
cia cada vez mais frequente. É neste 
percurso de parcial autonomia que se 
vivem situações que podem representar, de 
alguma forma, risco pessoal. O ingresso 
no Ensino Superior é particularmente 
exigente requerendo mudanças que, em 
muitos casos, tendem a exercer reper-
cussões sobre a saúde física e psíquica. 
Nessa medida procurámos identificar 
hábitos de vida potenciadores de risco 
ou promotores de saúde em estudantes do 
Ensino Superior.

Desenvolveu-se um estudo descritivo-
-correlacional, tendo-se adoptado uma 
estratégia metodológica de tipo extensivo, 
através da aplicação de um questionário 
para recolha de informação. Recorreu-se 
a uma amostra estratificada proporcional 
por curso e por escola que integra 272 
alunos do sexo masculino (40,5%) e 400 
alunos do sexo feminino (59,5%).

As diferenças observadas, do ponto de 
vista da inferência estatística, relativa-
mente às variáveis idade, sexo, escola, 
retenção escolar e, em menor proporção, 

Introdução

Os hábitos de vida e os comporta-
mentos de saúde assentam na unidade 
familiar e social, reflectindo a herança, 
as convicções culturais, étnicas, religi-
osas e socioeconómicas. Em cada dia 
vão sendo reforçados, pelo que, tais 
comportamentos reportam-se à forma 
como o indivíduo, família, comuni-
dade e civilização vivem e resultam 
das centenas de opções que se fazem 
diariamente. Os hábitos individuais 
teriam, segundo esse mesmo discurso, 
um peso decisivo no estado de saúde das 
populações no tipo de sociedade a que 
Portugal pertence. Independentemente 
dos argumentos, subjacente à valori-
zação dos hábitos de vida saudáveis 
há conotações ideológicas evidentes 
em vários registos. Por ordem de 
razão, a ideologia dos hábitos de 
saúde começou por estar associada a 
uma melhoria constante e sustentada 
no campo da saúde pública e é muito 
preconizada nas cartas de Alma-Ata 
(Ministério da Saúde, 1978) e Ottawa 
(Ministério da Saúde, 1986). E, embora 
esta abordagem da saúde e da doença 
tenha sido extremamente importante 
é, de certa forma, insuficiente para 
os sociólogos, pois ignora o impor-
tante papel das influências sociais e 
ambientais nestes fenómenos. Com 
particular impacto nas ciências sociais 
surge o movimento cultural empenhado 
na crítica do positivismo científico 
e na dúvida lançada sobre as preten-
sões da medicina contemporânea, via 
tratamento farmacológico, em preten-
derem curar todas as doenças. Do 
mesmo modo, esta cultura do papel 

HÁBITOS DE VIDA E 
SAÚDE. O QUOTIDIANO 

DOS ESTUDANTES DO 
ENSINO SUPERIOR

[94]

dos hábitos individuais e familiares na 
preservação da saúde, sem deixar de 
traduzir-se num grande peso atribuído 
às teorias que centravam a morbilidade 
das populações, sobretudo, devido às 
desigualdades sociais e económicas, 
cujo peso continua a exercer-se 
independentemente dos progressos 
da medicina curativa e preventiva, foi 
adquirindo relevo ao longo das últimas 
décadas (Leandro et al, 2009).

Os hábitos de vida estão intimamente 
ligados aos valores, às prioridades e 
às possibilidades ou condicionamentos 
práticos, situações culturais, sociais e 
económicas. O hábito individual “(…) é 
modificado pelos efeitos de interacção 
entre os indivíduos e pela aprendizagem 
social, os quais influenciam o ambiente 
social e são condicionados por ele” 
(OMS, 1985:62). Segundo o Ministério 
da Saúde (2003:1), deve entender-se 
por hábitos de vida “(…) a forma 
como cada pessoa gere o seu próprio 
capital de saúde, através de opções 
individuais (…)” ou “(…) o conjunto de 
hábitos e comportamentos de resposta 
às situações do dia-a-dia, aprendidos 
através do processo de socialização 
e constantemente re-interpretados e 
testados ao longo do ciclo de vida e em 
diferentes situações sociais”, consti-
tuindo uma questão fulcral na génese 
da saúde individual e colectiva. Cresce 
assim o reconhecimento de que os 
hábitos de vida saudáveis são a compo-
nente chave para o pleno bem-estar 
e um meio essencial para minimizar 
a incidência e a gravidade de doenças 
crónicas e as suas complicações.
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de Saúde integrando mudanças ambien-
tais, medidas preventivas pessoais, 
intervenções terapêuticas adequadas e 
o reconhecimento da importância dos 
aspectos sociais e dos problemas de 
saúde causados pelos aspectos compor-
tamentais. Parece portanto evidente, que 
os actuais sistemas de saúde tiveram de 
implementar uma situação de transição 
de uma estratégia defensiva, preparada 
para cobrir as necessidades assistenciais 
de pessoas doentes, para uma estratégia 
pró-activa de prevenir o aparecimento 
de doenças e de fomentar a saúde dos 
que não estão doentes.

Na actualidade dispomos de infor-
mação abundante sobre as causas 
de morte e sobre alguns grupos de 
doenças. Porém, apenas começamos 
a perguntar-nos quais são os deter-
minantes da saúde e do bem-estar dos 
indivíduos e de certos grupos popula-
cionais. Nesta linha de pensamento a 
Organização Mundial de Saúde (OMS,

1985:62) afirma que “(…) ainda há 
muito que avançar para conseguir 
compreender as relações entre a saúde 
e os componentes dos hábitos de vida 
específicos”. Corroboram desta ideia 
os autores (Pais Ribeiro, 1994; Marin, 
1995; Bennett e Murphy, 1999; Matos, 
2004), ao referirem que as preocupações 
com hábitos de vida salutogénicos, 
controlo do comportamento, protecção, 
prevenção de doenças específicas ou 
adopção de hábitos de vida que visem 
aumentar a energia disponível para a vida 
do quotidiano, continuarão a dominar o 
futuro próximo. Contudo, na perspec-
tiva dos mesmos autores, diversos 
problemas sociais e económicos, tais 
como uma sociedade cada vez mais 
materialista, o desemprego, a atribuição 
de maior importância à profissão do 
que à família, o crescente desapareci-
mento da comunidade pequena e muito 
unida poderão aumentar a dificuldade 
na adopção destas medidas. Neste 
contexto, os programas de promoção da 
saúde deverão dirigir-se às influências 
estruturais e aos diversos factores que 
influenciam o comportamento.

Factores de risco têm um efeito cumula-
tivo, dão origem a vários problemas 
e são neutralizados por factores de 
protecção (Coie et al, 1993). Como 
tal, as acções educativas devem ser 
integradas num contexto mais vasto, 
para que sejam os próprios indivíduos 
a tomar decisões e a responsabilizar-
se pela sua saúde. Devem, igual-
mente, centrar-se sobre os factores de 

A partir destas definições de hábitos de 
vida fica claro que estes são influenciados 
por uma enorme variedade de factores 
que acompanham o indivíduo, desde o 
nascimento até à morte. Factores que 
não dependem apenas de si em particu-
lar, mas também da comunidade onde 
está inserido. Daí que um estilo de vida 
saudável seja “(...) um modo de viver 
no dia-a-dia, positivo, orientado por 
acções que funcionam de uma forma 
cumulativa para promover a saúde e 
o bem-estar” (Black et al, 2000:137). 
O desenvolvimento precoce de hábitos 
de vida saudáveis, habitualmente, gera 
maiores níveis de saúde e de longevi-
dade para toda a família. Desta forma, 
hábitos de vida e promoção da saúde são 
dois aliados. Os programas de promoção 
da saúde são designados para melhorar 
a saúde e o bem-estar de indivíduos e 
comunidades, através do fornecimento 
de informações, habilidades, serviços, 
bem como o suporte para obter e manter 
alterações positivas do estilo de vida 
(Black et al, 2000).

Factores susceptíveis de serem modifi-
cados através da alteração dos hábitos 
de vida preocupam e constituem uma 
prioridade, em termos de estratégia 
preventiva populacional e individual. 
Com efeito, desde que em 1974, o 
então Ministro da Saúde do Canadá, 
Marc Lalonde, emitiu um despacho 
governamental intitulado “Uma nova 
perspectiva na saúde dos Canadianos”, 
muitos países têm publicado documentos 
similares orientados para a prevenção 
da doença e para a promoção da 
saúde. Neste movimento crescente, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS, 
1985) tem sido um líder importante, 
tendo definido um conjunto de metas 
que deviam ter sido atingidas até ao 
ano 2000. Estas têm como finalidade 
última proporcionar a todos os habi-
tantes do mundo um nível de saúde que 
lhes permita uma vida social e economi-
camente produtiva, através de várias 
estratégias, entre as quais se destaca 
a educação para a saúde. As metas da 
OMS no seu todo e, especificamente, a 
meta 11 “viver mais saudável” reforça 
esta ideia. As restantes metas visam 
atingir maior solidariedade e equidade 
na saúde e reduzir alguns problemas 
sobretudo os que estão ligados a aspectos 
comportamentais. Também as conferên-
cias internacionais, sobre esta temática, 
já revelavam o interesse em conhecer 
melhor a saúde, como cuidá-la e 
aumentá-la (Ministério da Saúde, 1978; 
1986; 1988; 1997; 2000; 2005). Surge, 
assim, como vimos, um novo conceito 

à proveniência, ao nível socioeconómico 
e à participação em actividades extracur-
riculares sugerem a necessidade de uma 
abordagem diferenciada, no sentido de 
implementar estratégias de promoção e 
de educação para a saúde, individualiza-
das e adequadas a cada grupo. O facto 
de não se assinalarem resultados, com 
relevância estatística, na variável “saída 
de casa” sugere uma maior influência do 
meio social envolvente por contrapon-
to ao núcleo familiar, circunstância que 
remete para a necessidade de trabalhar e 
reforçar comportamentos autoprotectores. 
A constatação de estarmos perante jovens 
que do ponto de vista da saúde física não 
levantam preocupações de maior, não 
deverá descorar o discurso valorativo das 
medidas de vigilância e da responsabili-
zação individual.

Conclui-se pela necessidade de consolidar 
políticas institucionais que estabele-
çam garantias de bem-estar mediante 
o acesso a uma alimentação saudável, 
uma cultura desportiva, o incentivo de 
actividades culturais, informação sobre 
condutas saudáveis e o conhecimento dos 
riscos inerentes a consumos excessivos.
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os restantes. Definimos, ainda, como 
critério de exclusão os estudantes com 
mais de 29 anos, tendo em conta o arco 
de idades que vai dos 15 aos 29 anos 
(Machado e Matias, 2006), enquanto 
recorte etário convencional da socio-
logia da juventude europeia.

Resultados

A maior percentagem dos inquiridos é 
do sexo feminino, apresentando 60% da 
totalidade, tendência aliás já encontrada 
em vários estudos desenvolvidos no 
âmbito do Ensino Superior em Portugal 
e na Europa. No entanto, a distribuição 
por género não é homogénea quando 
consideradas as escolas do IPB 
(p<0,001). As diferenças parecem 
prender-se com as orientações de 
estereotipização feminina, designada-
mente nas áreas da formação de profes-
sores e da saúde.

No que respeita à alimentação a quase 
totalidade dos inquiridos ingere diaria-
mente as duas principais refeições do 
dia: o almoço e o jantar. O pequeno-
-almoço é tomado por mais de metade 
dos estudantes. Porém são muitos os 
jovens que iniciam o dia escolar sem 
ingerirem esta refeição, essencial-
mente, por “falta de tempo”. Um 
pequeno grupo (8,3% e 0,3%) fazem 
apenas duas e uma refeição diária, valor 
muito baixo e de extrema gravidade, 
quer em termos do suporte nutri-
cional, quer de gasto energético para 
suprir as exigências de um dia-a-dia 
de escolarização. Os estudantes mais 
novos e do sexo feminino apresentaram 
maior pontuação média, relativa-
mente ao número de refeições diárias 
e maior valor percentual relativamente 
à ingestão do pequeno-almoço, com 

de saúde são totalmente indepen-
dentes, têm uma total autonomia ou, ao 
contrário, são influenciados por meca-
nismos e processos sociais. O presente 
estudo recorre a variáveis: biológicas 
como o sexo e a idade; de caracteri-
zação socioeconómica do agregado 
familiar dos jovens inquiridos, geográ-
ficas (local de origem, saída de casa para 
estudar), académicas (escola, retenções, 
participação em actividades extracur-
riculares) e psicossociais ou compor-
tamentais como os hábitos de vida e 
o ambiente, para explicar o estado de 
saúde da população inquirida.

Objectivo

- Identificar hábitos de vida poten-
ciadores de risco ou de promoção da 
saúde que permitam apreender compor-
tamentos de saúde em estudantes do 
Ensino Superior, em função de variáveis 
de natureza individual, socioeconómica, 
demográfica e académica.

Metodologia

Para uma amostra representativa da 
população alvo e para a repartição dos 
elementos o processo de amostragem 
que melhor responde à consecução dos 
objectivos deste estudo é o método 
aleatório simples de integração dos 
sujeitos, utilizando uma amostra estra-
tificada proporcional por curso e por 
escola, em cinco escolas do IPB 
(Instituto Politécnico de Bragança). O 
estudo incide sobre um leque de 38 
licenciaturas com 3137 alunos inscritos. 
Dos alunos inscritos, foram inquiridos 
apenas os estudantes que frequentassem 
o 2º e o 3º ano, tendo sido excluídos 

protecção: resiliência, satisfação com o 
suporte social, competências pessoais, 
que possam sedimentar aptidões no 
sentido de levar à adopção de compor-
tamentos saudáveis e ainda que o desen-
volvimento físico e social seja favorável 
à escolha e manutenção de hábitos de 
vida saudáveis e duradoiros. Com efeito, 
é cada vez mais sublinhada, na actuali-
dade, a importância da participação e da 
acessibilidade, por parte dos indivíduos, 
na adopção e manutenção destes hábitos 
(Matos, 2004).

No relatório de Lalonde (1974) e 
no estudo de Matos et al, (2003) a 
abordagem desta temática insere-se 
numa perspectiva sócio-psicológica e 
ecológica tendo em vista o contexto 
macro social. Com efeito, Lalonde já 
então referia a poluição ambiental, o 
stress associado à vida citadina, o 
sedentarismo, o abuso do álcool, do 
tabaco e de drogas e as mudanças nos 
padrões alimentares, como principais 
factores de morbimortalidade. Matos 
e colaboradores relevam um padrão 
de comportamentos de saúde, hábitos, 
atitudes e valores relativamente estáveis 
que são típicos de determinado grupo.

Ora, como os jovens que frequentam o 
Ensino Superior vivem em determinado 
contexto local e social, diferente do até 
ali vivido, experienciam um processo de 
transição em direcção à condição adulta 
e esse processo corresponde a um desen-
volvimento sequencial de estatutos e 
de papéis sociais que se vão assumindo 
ao longo do curso da vida, tendo em 
vista atingir um estado de indepen-
dência, torna-se necessário analisar a 
sua participação e responsabilização 
enquanto elementos chave de todo este 
processo. Assim, pretende-se saber se 
os mecanismos biológicos que presidem 
ao desenvolvimento dos fenómenos 

Quadro 1 – Distribuição da amostra por sexo e escola

*Teste de Independência do Qui-Quadrado.
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observados não nos indicando valores 
modais preocupantes, permitem-nos 
constatar que existem desvios que 
poderão configurar quadros de alguma 
relevância no peso abaixo do normal, 
no excesso de peso e na obesidade. A 
grande maioria dos jovens inquiridos 
afirma não praticar qualquer tipo de 
restrição alimentar.

A dieta neste sentido constitui, um 
regime de restrição alimentar bastante 
mais recorrente e admitido entre as 
mulheres do que entre os homens, que 
tendem maioritariamente a recusá-lo. 
Também no estudo de Colares et al, 
(2009), as estudantes universitárias 
revelam elevada preocupação em perder 
ou manter o peso. Estes diferentes 
comportamentos não estão isentos de 
uma certa pressão social mais persis-
tente sobre as mulheres e respectivas 
representações sociais acerca do corpo, 
da estética e do belo.

Havendo a possibilidade de existir uma 
distinção cognitiva entre forma física 
e aspecto físico, a primeira remetendo 
para a performance, ao nível da 

este tipo de comportamento alimentar.

Com o propósito de conhecer a 
relação entre a ingestão dos diversos 
tipos de alimentos recorremos ao 
teste de Friedman. Este teste permite 
estabelecer diferenças com signifi-
cado estatístico (p<0,001) quando 
comparamos os 10 alimentos, sendo 
a ingestão significativamente superior 
para a carne, peixe e ovos (M0=8,25) 
e para o leite e derivados (M0=7,42). 
É bastante baixa para o “fast-food” 
(M0=2,61) e aumenta ligeiramente 
para o consumo de folhados (M0=3,68). 
A observação, na presente investigação, 
do menor consumo de alimentos 
processados, corrobora a importância 
atribuída à comida do tipo familiar, com 
poder de contrariar a tendência para as 
mudanças alimentares verificadas nas 
dietas dos vários países do ocidente. 
Viana (2002) fala-nos da actual globali-
zação e da reprodução dos modelos e 
dos hábitos alimentares, aos quais os 
estudantes do IPB parecem não querer 
aderir.

Já no que se reporta ao IMC os resultados 

diferenças estatísticas altamente signi-
ficativas. Estes resultados sugerem a 
importância dos hábitos alimentares 
adquiridos ao longo do crescimento e 
do desenvolvimento, suportados por 
diversos estudos (Loureiro, 2004; 
Cullen et al, 2002; Fisher et al, 2002; 
Golan et al, 1998; Peres, 1991; Shea 
et al, 1992; Fomon, 1993; Jonhson e 
Birch, 1994; Kelder et al, 1994). De 
igual forma, a maior prevalência da 
não ingestão do pequeno-almoço, por 
parte dos mais velhos, observada no 
estudo de Casotti (2002) é remetida, 
pela autora, para a importância do 
papel da família não apenas para este 
hábito mas também para o consumo 
de determinados alimentos. São os 
estudantes das escolas de Saúde e de 
Educação os que diariamente ingerem 
mais refeições e da Saúde e da Agrária 
os que mais vezes tomam o pequeno-
-almoço. De salientar que são igual-
mente os estudantes com menor número 
de reprovações que ingerem mais

refeições e mais vezes tomam o 
pequeno-almoço, pelo que os factores 
de ansiedade também podem influenciar 

Quadro 2 – Número de refeições diárias e ingestão do pequeno-almoço em função de variáveis de natureza individual e 
académicas.

Med –mediana; P-Percentile; MO – Média das ordens; § Teste de Mann-Whitney.
£ Teste de Kruskal-Wallis; *Teste de Independência do Qui-Quadrado.



379

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

Agrária repartem-se entre os que não 
praticam (em maior número) e os que 
praticam desporto com regularidade, 
repartição que se verifica igualmente 
nos estudantes da Educação, com a 
salvaguarda de existir, por parte de um 
grupo restrito destes estudantes, uma 
prática desportiva diária, por frequência 
de uma licenciatura ligada ao desporto. 
Os jovens que participam em activi-
dades extracurriculares praticam mais 
desporto, com significado estatístico 
de assinalar. Não se observaram difer-
enças relativamente ao aproveitamento 
académico contrariamente aos estudos 
de Jensen (2000) que evidenciaram, 
nos estudantes desportistas, não só um 
melhor rendimento académico como 
um sentido de responsabilidade pessoal 
e social mais acentuado.

Em relação às condutas de risco 
associadas ao consumo de substâncias 
psicotrópicas, lícitas e/ou ilícitas, muitos 
são os sociólogos (Beck, 1992; Giddens,

1994), entre outros, que falam de 

Cerca de metade dos alunos afirma não 
praticar desporto. Esta prática é signifi-
cativamente maior nos rapazes e nos 
estudantes de estatuto social mais 
elevado (NSE3). Também, Tercedor et 
al, (2007) verificaram diferenças com 
o mesmo valor estatístico (p<0,001), 
em adolescentes espanhóis escolari-
zados (n=2859).

Relativamente à influência das variáveis 
escolas do IPB as diferenças estatísticas 
nas proporções observadas são altamente 
significativas. Nesta análise, é possível 
polarizar e encontrar as seguintes 
associações: os estudantes da escola de 
Saúde praticam menos desporto no 
conjunto da comunidade estudantil; os 
da Tecnologia e Gestão de Bragança 
são os mais activos e assumem uma 
prática desportiva regular, tal como os 
estudantes da Tecnologia e Gestão de 
Bragança de Mirandela que se afirmam 
adeptos do desporto, embora em menor 
número comparativamente aos anteri-
ores. Por sua vez, os estudantes da 

motricidade e da resistência; a segunda 
para atributos corporais relacionados 
com a imagem questionou- se a amostra 
em estudo, sobre a satisfação relativa-
mente a estas duas dimensões da corpo-
ralidade. A grande maioria dos jovens 
(77,5%) afirma que gostaria de melhor 
a forma física. 20,2% manifestam-se 
satisfeitos e apenas uma percentagem 
muito residual de 2,2% refere não ter 
preocupações desta natureza. No que 
diz respeito à aparência física apesar dos 
resultados apontarem para uma vontade 
maioritária (54,8%) em melhorá-la, 
40,8% estão satisfeitos com o seu corpo. 
O valor percentual (4,5%) dos que 
referem não ter qualquer preocupação 
com a aparência física duplica, relativa-
mente à variável anterior. À luz destes 
resultados os estudantes remetem para a 
performance a sua maior preocupação o 
que reflecte a baixa adesão, como verifi-
caremos, ao desporto. Globalmente, a 
aparência física é auto-avaliada mais 
favoravelmente.

Quadro 3 – Comparação da ingestão diária dos diferentes tipos de alimentos.

**Teste de Friedman.

Gráfico 1 – Representação gráfica do IMC nos 
jovens em estudo

Quadro 4 – Relação entre as variáveis dieta, 
idade, sexo e o IMC

*Teste de Independência do Qui-Quadrado.
Verificam-se 3 não respostas na variável Índice de Massa 
Corporal.
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Anaya-Ocampo (2006) verificou que 
os adolescentes com menor rendimento 
académico têm maior probabilidade 
de fumar quando comparados com os 
de maior rendimento. Outros autores 
constataram o mesmo facto (Polcyn et 
al, 1991; Thorlindsson e Vilhjalmsson, 
1991). Podemos, assim, dizer que os 
padrões de consumo de tabaco dos 
nossos inquiridos não se afastam de 
outros grupos similares, vivendo em 
regiões e contextos sociais diferentes.

Relativamente às bebidas alcoólicas 
salienta-se o consumo regular e 
intensivo, por parte dos estudantes 
inquiridos. Ao longo da vida, somente 
uma minoria nunca ingeriu bebidas 
alcoólicas. Nos últimos 12 meses, os 
valores do consumo sobem e sobem 
ainda mais nos últimos 30 dias. Mais de 
40% dos jovens da amostra revelam um 
padrão de consumo regular (“20-30” e 
“mais de 30” bebidas). A análise entre a 
regularidade do consumo e o consumo 
em excesso é um aspecto que merece 

faz-se a partir de idades muito 
precoces. O padrão deste consumo 
segue a tendência nacional de diferen-
ciação significativa não apenas para a 
variável sexo masculino mas também 
para os estudantes com mais idade 
e que habitam em zonas urbanas. O 
mesmo acontece quanto às variáveis: 
retenção escolar e escola, com diferen-
ciação entre os estudantes da Agrária, 
Educação, Tecnologia e Gestão por 
comparação com a Saúde. A associação 
entre o tabagismo e a idade encontra-
-se documentada em vários estudos 
(Casas et al, 1998; Polcyn et al, 
1991; Thorlindsson e Vilhjalmsson, 
1991; MacDonald, 2004; Rondina 
et al, 2005; Raydel-Salgado, 2006). 
Quanto à variável proveniência, o 
estudo português de Fraga et al, 
(2005) observou diferenças estatistica-
mente significativas na prevalência do 
consumo, entre as zonas rurais e as zonas 
urbanas, tal como o estudo de Rondina 
et al, (2005) identificou diferenças em 
relação à área formativa. Por seu turno, 

uma “sociedade de risco” ou de 
uma “cultura de risco”. Os jovens 
relativamente a outros grupos etários 
enfrentam e correm riscos de vária 
ordem, não apenas porque as suas 
trajectórias são marcadas pela impre-
visibilidade e incerteza, mas também 
porque os seus quotidianos estão associ-
ados a processos identitários que se 
distanciam da influência das instituições 
tradicionais, do planeamento e do fluir 
das suas estratégias biográficas. Por 
conseguinte, o abuso e as perturbações 
a este nível poderão ocorrer dentro 
de um contexto académico de maior 
vulnerabilidade pela envolvência tão 
peculiar, ritualizada e instituciona-
lizada destes estudantes. Tentámos, 
neste domínio, salientar prevalências 
de consumos e elencar associações de 
variáveis que permitam explicar por 
que razão alguns jovens são mais 
propensos ao risco do que outros.

Em relação à iniciação ao tabaco, tal 
como outros estudos já revelaram, 

Gráfico 2 – Satisfação com a forma física Gráfico 3 – Satisfação com a aparência 
física

Quadro 5 – Caracterização e comparação da frequência 
desportiva com variáveis individuais; socioeconómicas e 
académicas.

*Teste de Independência do Qui-Quadrado.

Quadro 6 – Frequência do consumo de tabaco em função 
de variáveis de natureza individual, socioeconómica, 
demográfica e académica.

*Teste de Independência do Qui-Quadrado.
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demais substâncias. Igualmente, dados 
do estudo realizado em estudantes 
das Ciências da Saúde por Méndez 
Hernández et al, (2004) extensivo mais 
tarde a todos os estudantes de licen-
ciatura da Universidade Autónoma de 
Tlaxcala (Méndez Hernández et al, 
2009), revelaram idênticos resultados. 
O mesmo se verifica na investigação de 
Moura Ferreira (2003).

Observam-se também, associações 
significativas entre o consumo ao longo 
da vida e no último ano com o local de 
origem e o nível socioeconómico mais 
elevado. A participação em actividades 
extracurriculares também apresenta 
relevância estatística com o consumo 
ao longo da vida e nos últimos 30 
dias. Constatou-se, ainda, uma 
correlação altamente significativa entre 
o consumo da cannabis, o consumo do 
tabaco e do álcool. Normalmente são os 
mesmos indivíduos que passam de um 
destes consumos aos outros, consoante 
as circunstâncias.

destas substâncias. Há, contudo, propor-
ções de consumo em alguns estudantes 
do IPB, que diferem de substância 
para substância. A proporção para o 
consumo de heroína, cocaína, estimu-
lantes, ecstasy é baixa se comparada 
ao consumo da cannabis. Com efeito, 
um quarto dos estudantes referiu já 
ter consumido cannabis pelo menos 
uma vez na vida. Constatou-se uma 
iniciação mais tardia, deste tipo de 
drogas, comparativamente ao tabaco e 
ao álcool. Os baixos consumos destas 
substâncias são reiterados quando nos 
reportamos aos últimos 12 meses, bem 
como aos últimos 30 dias. Salienta-se, 
porém, neste último espaço temporal, 
um padrão de consumo intensivo da 
cannabis. Globalmente, a prevalência 
do consumo destas substâncias 
deve-se, sobretudo, ao consumo da 
cannabis. São os jovens com mais 
idade, os rapazes e os repetentes 
que revelam maiores consumos. A 
leitura das variáveis que marcam este 
consumo sugere uma caracterização 
praticamente comum ao consumo das 

atenção se tivermos em conta que o 
número de jovens que bebem álcool 
semanal e diariamente é na nossa 
investigação elevado. Variáveis como o 
sexo masculino, a idade, os repetentes, 
os alunos das escolas de Tecnologia e 
Gestão, os que participam em activi-
dades extracurriculares, relacionam-se 
positivamente com os consumos exces-
sivos e com o maior número de casos 
de embriaguez. Aos mesmos resultados 
conduziram os estudos de Mora-Ríos 
e Natera (2001) e de Airliss (2007), 
demonstrando que o consumo de álcool 
é predominante entre os jovens universi-
tários das grandes cidades da América, 
tal como concluíram os mais recentes 
estudos do Brasil e do México 
(Gasparini 2008; Méndez-Hernández 
et al, 2009). Idêntica realidade é 
constatada a nível nacional, nos estudos 
de Moura Ferreira (2003) e do INE/
INSA (2009).

Quanto ao consumo de drogas ilícitas 
podemos constatar que a grande 
maioria, não se revelou consumidora 

Quadro 7 – Comparação do consumo médio de 5 ou mais bebidas seguidas e de casos de embriaguez, nos últimos 
30 dias, com variáveis de natureza individual e académicas.

Quadro 8 – Comparação do consumo de cannabis segundo variáveis de natureza individual e académicas.
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Conclusão

Este estudo teve como preocupação 
central conhecer alguns dos hábitos 
de vida e a sua influência no estado de 
saúde dos jovens do Ensino Superior. 
Sendo o primeiro estudo realizado em 
Portugal, incidindo nesta população 
estudantil, na abrangente temática da 
promoção da saúde e do risco, espera-se 
que tais resultados sirvam para apoiar a 
implementação de medidas que visem 
promover comportamentos de defesa 
individuais e colectivos.

As diferenças observadas, do ponto 
de vista da inferência estatística, 
relativamente às variáveis idade, sexo, 
escola, retenção escolar e, em menor 
proporção, à proveniência, ao nível 
socioeconómico e à participação em 
actividades extracurriculares sugerem 
a necessidade de uma abordagem 
diferenciada, no sentido de implementar 
estratégias de promoção e de educação 
para a saúde, individualizadas e 
ajustadas a cada grupo. O facto de 
não se assinalarem resultados, com 
relevância estatística, na variável saída 
de casa sugere uma maior influência do 
meio social envolvente por contraponto 
ao núcleo familiar, circunstância 
que remete para a necessidade de 
trabalhar e reforçar comportamentos 
autoprotectores.

A necessidade de consolidar políticas 
institucionais que estabeleçam garantias 
de bem-estar mediante o acesso a uma 
alimentação saudável, a uma cultura 
desportiva, ao incentivo de actividades 
culturais, informação sobre condutas 
saudáveis, conhecimento dos riscos 
inerentes aos consumos excessivos. O 
que está em causa é apoiar, educar, 
proteger e prevenir eventuais reper-
cussões negativas para a saúde causadas 
por desafios de carácter académico e 
de socialização pela enorme mobili-
zação, aceitação e adesão estudantil. 
A formação de um núcleo de estudos 
interdisciplinares com implementação 
de programas educacionais de inter-
venção, visando alargar a pesquisa e a 
reflexão sobre esta problemática.

Ainda, os resultados desta investigação 
apontam para a necessidade de criar um 
observatório da Saúde dos Estudantes a 
nível das instituições de Ensino Superior, 
nacionais e europeias, permitindo 
avaliar e analisar os comportamentos 
de risco ou promotores da mesma. 
Cuidar da saúde dos actuais discentes 
e futuros profissionais deve ser uma 
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Politécnico de Bragança

[Resumo] O crescimento acentuado e a 
descentralização do Ensino Superior em 
Portugal potenciaram a diversificação do 
perfil social dos indivíduos que procuram 
este nível de escolaridade. A reforma Veiga 
Simão, de 1986, promoveu a expansão do 
sistema de Ensino Superior português de 
modo a contribuir para a modernização 
do país. Esta expansão assentava, 
significativamente, numa alteração do seu 
padrão de distribuição territorial. Até então 
existiam instituições públicas de Ensino 
Superior apenas nas cidades de Lisboa, 
Porto e Coimbra. A reforma, publicada 
em Decreto-Lei em 1973, consubstancia 
uma profunda alteração da distribuição 
espacial do Ensino Superior público.  
Com o propósito de conhecer as 
variáveis: biológicas, demográficas, 
socioeconómicas e académicas dos jovens 
do Instituto Politécnico de Bragança e 
disponibilizar informação que fundamente 
uma reflexão aprofundada sobre o 
perfil dos estudantes deste sub-sistema 
de ensino levou-nos a desenvolver um 
estudo descritivo, através da aplicação 
de um questionário para recolha de 
informação. Recorreu-se a uma amostra 
estratificada proporcional por curso e 
por escola que integra 272 alunos do 
sexo masculino (40,5%) e 400 alunos do 
sexo feminino (59,5%), totalizando 672.  
Os resultados permitem-nos concluir 
que no sector público, o politécnico é 
claramente o mais aberto ao recrutamento 
de alunos de origens sociais diferenciadas, 
inclusive com níveis de condições sociais 
mais ou menos modestas.

 
[Palavras-chave] Ensino Politécnico; 
Massificação, Diferenciação Social.   
 

Introdução

O sistema binário tem uma base 
histórica que remonta ao princípio da 
década de 1960, desde o relatório intitu-
lado “Le project regional mediterranée”, 
integrado nas actividades da OCDE 
(2006), no qual se salientava “(…) a 
necessidade de desenvolver formação 
(…) de quadros médios e superiores 
que respondessem às necessidades e 
complexidades de desenvolvimento 
económico e social, para além dos tradi-
cionais licenciados, diplomados com 
uma qualificação geral inferior à destes, 
sobretudo para o exercício de certas 
profissões técnicas” (Veiga Simão, 
2002:187). Entre 1986 e 1997 o sistema 
de Ensino Superior português multiplica 
várias vezes a sua dimensão, atingindo 
em meados da década de 1990 taxas de 
participação semelhantes a muitos países 
da União Europeia (CIPES, 2008). 
Este crescimento foi alimentado pela 
oferta de um elevado número de cursos, 
sob o argumento de que esta enorme 
diversidade permitiria corresponder 
melhor às preocupações de adaptabi-
lidade do sistema de Ensino Superior, 
quer face às expectativas da procura, 
quer face às necessidades do mercado 
de trabalho. Todavia, já em meados da 
década de 1990 surgem preocupações 
quanto à sua sustentabilidade. Começa 
a discutir-se até que ponto a expansão e 
diversificação da oferta não terão sido, 
fundamentalmente, motivadas pelas 
estratégias das instituições. Esta situação 
teria sido facilitada devido à conjugação 
descrita sustentada num quadro de 
regulação do sistema pouco exigente. 
Estas preocupações ganham uma maior 
acuidade a partir de finais desta década, 

à medida que a procura mostra sinais de 
abrandamento. A alteração da procura 
tenderá a repercutir-se sobretudo nas 
regiões menos populosas e com menor 
dinamismo económico. Torna-se 
assim importante o conhecimento das 
condições individuais, demográficas, 
socioeconómicas e académicas dos 
estudantes  do Ensino Superior politéc-
nico e disponibilizar informação que 
fundamente uma reflexão aprofun-
dada sobre o perfil dos estudantes que 
frequentam este sub-sistema de ensino.  

Metodologia 

Desenvolveu-se um estudo descritivo-
-correlacional, em alunos do Ensino 
Superior do Instituto Politécnico de 
Bragança, tendo-se adoptado uma 
estratégia metodológica de tipo 
extensivo através da aplicação de um 
questionário para recolha de informação. 
Recorreu-se a uma amostra estratificada 
proporcional por curso e por escola que 
integra 272 alunos do sexo masculino 
(40,5%) e 400 alunos do sexo feminino 
(59,5%).  

Caracterização dos inquiridos 

Como se pode visualizar no gráfico 
nº 1, a grande maioria dos estudantes 
tem entre 19 e 23 anos (78%), 21,4% 
têm entre 24 e 26 anos. Apenas, uma 
percentagem residual (0,5%) tem idades 
compreendidas entre 27 e 29 anos. A 
idade apresenta um valor médio de 
21,85 anos. 

PERTENÇA SOCIAL, 
GÉNERO E PADRÕES DE 

ESCOLHA EM ESTUDANTES 
DO SUB-SISTEMA DE 

ENSINO POLITÉCNICO

[95]
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que hoje se procura para os diversos 
territórios pressupõe a consciência deste 
fenómeno (Canha, 2006).  

Ao analisarmos o distrito de origem 
dos estudantes da amostra, como se 
pode constatar pelos dados que constam 
no quadro nº 2, o distrito de Bragança 
predomina com aproximadamente 
um 1/3 do total dos alunos (32%). 
A representatividade do distrito de 
Bragança está claramente evidenciada 
e orientada para a satisfação das 

territórios quer das populações rurais 
vão criando novos tipos de relações entre 
regiões rurais e urbanas, conducente 
ao desfasamento entre o dinamismo 
económico e demográfico das zonas 
litorais e urbanas e ao despovoamento e 
estagnação do interior rural. Assimetrias 
e desigualdades tendem a persistir, em 
particular ao nível do emprego e da 
produção de mais-valias económicas. 
Poderão resultar da evolução das 
sociedades mas, também, reflectir as 
políticas públicas. A modernidade 

Recorrendo à mediana, verificámos 
que os alunos da Escola de Saúde 
são mais novos (20 anos), diferenças 
estatisticamente significativas p<0,001, 
comparativamente aos das demais 
escolas (Tecnologia e Gestão; 22 anos), 
conforme quadro nº 2.  

Uma visualização dos dados insertos 
no gráfico nº 2, permite verificar que 
os alunos provêm em maior número da 
cidade (44%). As mudanças que cada 
vez mais se verificam, quer ao nível dos 

Gráfico 1 – Distribuição da idade dos jovens da amostra

 
Quadro 1 – Idade dos jovens inquiridos por escola 

ESCOLA Min-Máx Med (P25-P75) MO p £

ESSA 19-25 20 (19-21) 188,08

<0,001

ESTIG 19-26 22 (21-24) 377,94

ESTIGM 19-29 22 (21-23) 380,7

ESA 19-26 21 (20-23) 326,89

ESE 19-27 22 (20-23) 355,17

£ Teste de Kruskal-Wallis.

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por local de origem
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ascensão de actividades terciárias 
(já observada nos Censos de 2001) 
acompanha-se, igualmente, como 
demonstram os resultados do nosso 
estudo, da diminuição progressiva 
das actividades ligadas à agricultura e 
pescas (2,2% para as mães; 10,6% para 
os pais). De realçar o reduzido valor 
percentual da ocupação profissional 
nos grupos “especialistas das profissões 
intelectuais e científicas” e “dirigentes 
e quadros superiores”, em ambos os 
progenitores, dados em concordância 
com a variável anterior (escolaridade). 

A grande maioria dos pais dos 
estudantes inquiridos, vive do trabalho 
e exerce uma profissão, predominando a 
situação de efectivo em ambos os casos 
(quadro nº 4). Contudo registam-se 
algumas diferenças de género que se 
podem assinalar. Os pais face às mães 
acedem de forma mais alargada aos 
rendimentos provenientes do trabalho, 
embora também seja essa a principal 

10%), quando comparada com a do pai 
(cerca de 7%), valor a considerar pela 
importância na socialização e no sucesso 
escolar e profissional dos estudantes. 
É também revelador do empenho dos 
pais com baixa escolaridade mas com 
algum poder económico e, ainda que 
não possam ajudar os filhos na escola, 
incentivam-nos a estudar para poderem 
ascender a um nível social mais elevado 
do que o seu. Este efeito é francamente 
positivo nas gerações mais jovens.  

A distribuição das profissões difere 
bastante entre mãe e pai como se pode 
constatar através dos dados inseridos 
no quadro nº 3. Entre outras diferenças, 
podemos observar que na mãe predomina 
a situação de doméstica, perto de 32,7%, 
seguida de trabalhadora não qualificada 
(18,9%). No pai predomina o grupo 
dos operários, artífices e trabalhadores 
similares, com cerca de 30,1 %, seguido 
do pessoal dos serviços e vendedores, 
com 25,4%. A tendência nacional de 

necessidades educativas, sociais e 
económicas das comunidades local e 
regional. Neste sentido, o IPB cumpre 
a sua actual missão e justifica a 
necessidade subjacente à sua criação. 

Na amostra, a distribuição do estado 
civil dos pais dos alunos é semelhante, 
predominando a situação de casado com 
89,1% para o pai e 89,7% para a mãe. A 
percentagem de divorciados é de cerca de 
6% para ambos, enquanto a de viúvo é de 
apenas 3,6% para a mãe e de 0,4% para o 
pai, conforme se observa no gráfico nº 3.  
O gráfico nº 4 caracteriza a amostra em 
função das habilitações literárias dos 
pais. A grande maioria dos estudantes 
tem uma trajectória familiar passada 
de baixa escolarização. A grande 
percentagem dos pais e das mães têm 
no máximo a instrução primária com 
41,4% para a mãe e 44,1% para o pai, 
seguida do 2.º ciclo (24,7% para ambos). 
A percentagem de formação de nível 
superior é mais elevada na mãe (cerca de 

Quadro 2 – Distrito de origem dos estudantes da amostra 

DISTRITO nº % DISTRITO nº %

Bragança 212 32 Leiria 11 1,6

Porto 104 16 Santarém 8 1,2

Braga 89 13 Faro 6 0,9

Vila Real 85 13 Setúbal 5 0,7

Aveiro 40 6 Madeira 5 0,7

Viseu 27 4 Castelo Branco 4 0,6

Viana do Castelo 21 3,1 Açores 2 0,3

Guarda 17 2,5 Coimbra 1  0,1

Outra 17 2,5 Beja 1 0,1

Lisboa 16 2,4 Total 671  100

Verifica-se 1 não resposta.

Gráfico 3 – Estado civil dos pais 
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temos vindo a referir, exige do aluno 
adaptação à nova instituição e ao novo 
nível de ensino, distintas responsabi-
lidades sociais e académicas. Os dados 
insertos no gráfico nº 7 mostram-nos 
que a grande maioria dos jovens inquir-
idos (86,2%) saiu de casa para estudar, 
vivendo maioritariamente em aparta-
mentos com outros estudantes (75,3%) e 
em residências estudantis (13,3%), facto 
que remete para um novo e diferente 
processo de socialização. Este processo 
traduz-se em resposta às necessidades 
que se experienciam na interacção com 
o meio ou seja na socialização que, de 
acordo com Dubar (1991:12), pode ser 
definido como “(…) um processo activo 
de adaptação continua a formas mentais 
e sociais cada vez mais complexas”.

também na Europa (HIS, 2005). No 
entanto, a distribuição por género não 
é homogénea quando consideradas as 
escolas do IPB (p<0,001). Assim, se 
nas escolas de Saúde e de Educação os 
valores relativos às estudantes inquiridas 
são marcadamente superiores, essa 
diferença atenua-se em escolas como 
a Agrária e a escola de Tecnologia e 
Gestão de Mirandela, invertendo-se 
na escola de Tecnologia e Gestão de 
Bragança (quadro nº5). As diferenças 
parecem prender-se com as orientações 
de forte estereotipização feminina, 
designadamente nas áreas da formação 
de professores e da saúde, perspectiva 
já muito salientada pelos autores 
supramencionados.  

Por sua vez, o processo de transição 
para o Ensino Superior, tal como 

fonte de sobrevivência para elas. 18,3% 
dos pais trabalham por conta própria e 
14,8% das mães são domésticas. De um 
modo geral, estes valores convergem 
com estudos já realizados em Portugal 
(Marques, 2002). A percentagem 
de reformados é superior nos pais 
(13,8%,vs, 4,6%) e o desemprego atinge 
3,3% dos pais e 4,3% das mães. A vida 
activa tem, portanto, idêntico peso para 
ambos os progenitores. 

No nosso estudo, a maior percentagem 
dos inquiridos é do sexo feminino, 
apresentando 60% da totalidade, 
tendência aliás já encontrada em vários 
estudos desenvolvidos no âmbito do 
Ensino Superior em Portugal (Grácio, 
1997; Balsa et al, 2001; INE, 2002; 
Marques, 2002; Martins, Mauritti e 
Costa, 2005; Amaral et al, 2006) e 

Gráfico 4 – Escolaridade dos pais dos estudantes em estudo

Quadro 3 – Profissão dos pais dos estudantes em estudo 

PROFISSÕES

MÃE PAI

nº (%) nº (%)

Ope radore s de ins talaçõe s e máquinas e trabalhadore s da montage m/trabalhadore 
s não qualificados 127 (18,9) 65 (9,7)

Ope rários , artífice s e trabalhadore s s imilare s 48 (7,1) 202 (30,1)

Agricultore s e trabalhadore s qualificados da agricultura e pe s cas 15 (2,2) 71 (10,6)

Pe s s oal dos s e rviços e ve nde dore s 92 (13,8) 171 (25,4)

Pe s s oal adminis trativo e s imilare s 99 (14,7) 83 (12,4)

Té cnicos e profis s ionais de níve l inte rmé dio 53 (7,9) 36 (5,4)

Es pe cialis ta das profis s õe s inte le ctuais e cie ntíficas 14 (2,1) 13 (1,9)

Dirige nte s e quadros s upe riore s 1 (0,1) 0

Domé s tica 220 (32,7) 0

Não re s ponde 3 (0,4) 31 (4,6)

TOTAL 672 (100) 672 (100)



389

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

sobre os jovens e a política conclui que 
do ponto de vista do comportamento 
participativo o envolvimento político 
dos portugueses, no contexto europeu, 
é um dos mais baixos. A participação 
dos jovens adultos, de acordo com os 
mesmos autores, não se diferencia da 
restante população activa. No nosso 
estudo este facto também se observa 
(1,5%), contrastando com o elevado 
interesse assinalado pela pertença a 
associações estudantis (41,1%) ou a 
grupos desportivos (26,2%). 

Também quisemos conhecer os motivos 
que levaram os jovens estudantes a 

desportivas (26,2%), seguidas das de 
voluntariado (12,4%). As actividades 
menos apelativas e portanto de menor 
envolvimento são as políticas (1,5%), 
conforme se constata no gráfico nº 
8. Com base nos resultados obtidos, 
as actividades extracurriculares mais 
representativas assumem um certo 
carácter de convivialidade e de ligação 
à vida escolar. Convivialidade que não 
se circunscreve ao exclusivo sentido 
hedonista/lúdico mas assume uma 
importante função de integração social. 
Relativamente ao envolvimento político, 
um estudo de âmbito nacional efectuado 
por Magalhães e Sanz Moral, em 2008, 

Do ponto de vista da participação em 
actividades extracurriculares, estudos 
sobre essa participação demonstram 
que os alunos que se envolvem nesse 
tipo de actividades apresentam melhor 
desempenho académico (Barber 
et al, 2003) e níveis mais elevados 
de auto-estima, em determinadas 
dimensões (Barber et al, 2003; 
Simão, 2005). No presente estudo, 
40,9% revelam o envolvimento em 
actividades extracurriculares. Dos 
inquiridos que se envolvem nessas 
actividades, o predomínio situa-se 
nas do tipo académico (41,1%). Num 
segundo plano, surgem as actividades 

Quadro 4 – Situação profissional dos pais

SITUAÇÃO PROFISSIONAL

MÃE PAI

nº (%) nº (%)

Efectivo(a) 273 (40,6) 303 (45,1)

Contratado(a) 85 (12,6) 101 (15,0)

Reformado(a) 31 (4,6) 93 (13,8)

Domestica(o) 213 (14,8) 0 (0,0)

Desempregado(a) 29 (4,3) 22 (3,3)

Conta própria 37 (5,5) 123 (18,3)

Não responde 4 (0,6) 30 (4,5)

TOTAL 672 (100) 672 (100)

Quadro 5 – Distribuição da amostra por sexo e escola

ESCOLA
SEXO

TOTAL p*

Mas culino Fe minino

ESSA 16 (14,2%) 97 (85,8%) 113 (100%)

<0,001

ESTIG 161 (61,2%) 102 (38,8%) 263 (100%)

ESTIGM 34 (42,5%) 46 (57,5%) 80 (100%)

ESA 24 (40,0%) 36 (57,6%) 60 (100%)

ESE 37 (23,7%) 119 (76,3%) 156 (100%)

TOTAL 272 (40,5%) 400 (59,5%) 672 (100%)

Gráfico 7 – Saída de casa decorrente do ingresso no Ensino Superior e tipo de alojamento
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a captação de novos alunos, através 
do alargamento da oferta formativa, 
consubstanciada no aumento do número 
de alunos que se tem verificado, nos 
últimos, na instituição. Também, 
inserção geográfica do IPB enquanto 
porta de entrada e forma de aceder à 
instrução, para muitos dos jovens que 
nele estudam permite o recrutamento de 
alunos de origens sociais diferenciadas.    
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Conclusão 

O relatório da OCDE (2006) defende, 
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sustentar o crescimento do Ensino 
Superior no reforço do sistema 
politécnico. Contudo, reconhece 

Gráfico 8 – Actividades extracurriculares

Quadro 6 – Motivos de escolha da instituição de ensino

MOTIVOS DE ESCOLHA nº (%)

Proximidade da zona de re s idê ncia 215 32

Facilidade de e ntrada 190 28

Pre s tígio da ins tituição/curs o 121 18

Te r cole gas e amigos na ins tituição 69 10

Que s tõe s finance iras 38 5,7

Qualidade das ins talaçõe s e me ios de e ns ino 35 5,2

Não re s ponde 4 0,6

TOTAL 672 100
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[Palavras - chave]  escola, participação, 
supervisão

desenvolvimento integral da criança 
como ser humano.

A presente comunicação apresenta 
parcialmente os resultados de uma 
investigação. Pretende-se transmitir as 
percepções relativamente à participação 
dos pais na escola recolhidas através 
de entrevistas semi-estruturadas a pais 
(quatro identificados pelos professores 
como muito participativos e quatro 
identificados como pouco participa-
tivos) e professores (quatro entrevistas: 
uma por cada um dos quatro anos de 
escolaridade) e, coordenador e director 
de um colégio privado localizado na 
cidade do Porto, entre as turmas do 
1.º Ciclo do Ensino Básico. As entre-
vistas foram sujeitas a uma análise de 
conteúdo de acordo com as categorias: a) 
Percepções relativamente à importância 
da participação; b) Participação dos pais 
na escola; e c) Estratégias que facilitem 
a participação dos pais na escola.

Os resultados apresentados vão no 
sentido de percebermos algumas 
práticas e fundamentações, muitas 
vezes, comuns nos discursos. Desde 
logo constatámos que a culpa da fraca 
participação na escola é atribuída de 
uns para os outros ao mesmo tempo 
que teorizam uma vontade crescente 
dos aspectos da relação, o que reflecte a 
ausência de um processo de supervisão 
assente numa estrutura firme e aberta, 
onde os pais têm voz activa.

PERCEPÇÕES FACE 
À RELEVÂNCIA DA 

PARTICIPAÇÃO DOS 
PAIS NA ESCOLA 

NUM CONTEXTO DE 
SUPERVISÃO

[96]

A participação dos pais na escola é uma 
questão actual e complexa. Por um lado, 
os professores queixam-se que os pais 
são desinteressados e não vão à escola 
por outro, vários factores da sociedade 
moderna dificultam a presença dos 
pais, implicando que as crianças 
passem mais tempo na escola (Oliveira 
Formosinho, 2004). A escola do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico deixou de ser o 
local onde as crianças só aprendem a 
ler, escrever e contar, para ser, também, 
o local onde se formam indivíduos 
atendendo ao seu integral e saudável 
desenvolvimento. Segundo Alves Pinto 
(1995: 134) a escola é, na sociedade 
actual, “um tempo, um espaço e uma 
modalidade de interacções sociais” 
onde “um número cada vez maior de 
jovens vivem períodos cada vez mais 
longos” (idem). Assim, a escola tem 
vindo a tornar-se cada vez mais num 
importante agente de socialização, no 
lugar que a sociedade prepara de forma 
explícita, para levar a cabo a socialização 
das novas gerações (ibidem).

A criança está, pois, dividida entre 
o mundo da família e o mundo da 
escola. Perrenoud (1995) chama-lhe o 
“go-between” pois a criança vai e vem 
entre o mundo da família e o mundo 
da escola, sendo “simultaneamente 
mensageira e mensagem” (p. 90). Como 
tal, a relação entre estas duas instituições 
e, particularmente, a participação dos 
pais na escola é imprescindível ao 
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dos professores, Justiça equitativa, 
Justiça como cuidar 

Em face das mudanças que vêm 
ocorrendo nas sociedades contem-
porâneas e da diversidade social, étnica 
e cultural das populações escolares, 
as políticas educativas nacionais, em 
sintonia com as orientações da União 
Europeia, têm definido como finalidades 
educacionais a inclusão, a igualdade de 
oportunidades e o sucesso de todos os 
alunos, ao mesmo tempo que afirmam o 
direito de cada um às diferenças identi-
tárias. A educação para a cidadania tem 
sido preconizada, enquanto potencia-
dora da inclusão de todos no respeito 
pela diversidade, enquanto formadora 
de competências de participação social 
e política. A realização destas finali-
dades requer alterações organizacionais 
e de liderança das escolas, das práticas 
docentes e das interacções produzidas 
nos vários domínios do quotidiano 
escolar. Simultaneamente, a crescente 
influência da economia e dos mercados 
nas decisões políticas tem vindo a ditar 
a mercantilização da educação, guiada 
por valores de eficácia e produtividade, 
focalizada na selecção meritocrática dos 
mais qualificados, com o argumento 
da rentabilização do investimento 
educativo mediante racionalização dos 
recursos. A confluência destas orien-
tações, dada a sua potencial conflituali-
dade, suscita algumas questões: em que 
medida as desejadas metas da igualdade 
de oportunidades, inclusão e sucesso 
de todos, fundadas em ideais de justiça 
com alcance social e valor incontes-
táveis, não serão elas próprias geradoras 
de injustiça? Até que ponto não serão 
causadoras de conflitos de justiça ao 
confrontar princípios de igualdade, de 
equidade e de reconhecimento das dife-
renças dificilmente conciliáveis? Em 
que medida são compatíveis os princí-
pios da eficácia e da selectividade com 

os princípios de equidade educativa? 
As mudanças e respectivas reper-
cussões nos modos de estar na escola, 
de ensinar e de aprender justificam 
uma reflexão crítica - axiológica e ética 
- que possa contribuir para a clarifi-
cação dos princípios, valores e práticas 
educativas. Fazendo parte duma inves-
tigação de doutoramento focalizada na 
problemática da justiça educativa, onde 
são analisadas algumas das principais 
teorizações contemporâneas de justiça, 
o presente estudo pretende compreender 
as perspectivas dos professores sobre 
práticas e dimensões de justiça da escola. 
As questões a que procura responder 
são: (1) Como concebem os professores 
o papel da escola na promoção da justiça 
social? (2) Em que medida os profes-
sores planeiam o trabalho tendo em 
consideração as desigualdades dos seus 
alunos? (3) Que práticas desenvolvem, 
se é que o fazem, a fim de promover a 
equidade educativa? (4) Que princípios 
e critérios de justiça privilegiam nas suas 
práticas? Os dados provêm dum estudo 
de caso múltiplo, realizado em duas 
escolas urbanas situadas em contextos 
socioeconómicos contrastantes; embora 
diversas as fontes de dados - análise 
documental, observação não partici-
pante de aulas, reuniões diversas e 
situações informais do quotidiano 
escolar, questionários para todos os 
alunos e professores e entrevistas a 
grupos específicos - apresentam-se nesta 
comunicação resultados da análise inter-
pretativa de entrevistas em profundidade 
a professores, em especial aqueles cujas 
aulas foram observadas. Da análise dos 
dados parecem emergir duas concep-
ções principais de justiça: uma perspec-
tiva a educação e a função da escola 
em termos igualitários; a outra perspec-
tiva-as em termos de cuidar, no sentido 

A JUSTIÇA DA ESCOLA 
EM CONTEXTO DE 

DESIGUALDADES SOCIAIS: 
PERSPECTIVAS DE 

PROFESSORES  

[97]
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de assegurar o bem-estar dos alunos. 
Como dimensões principais, os profes-
sores sublinham a relevância do papel 
da escola na promoção dos valores de 
equidade e de igualdade, enquanto forma 
de contribuir para uma maior justiça 
social; estimulam a inclusão de todos, 
reconhecendo as diferenças identitárias 
e cultivando o respeito mútuo, como 
marcas de um ethos de escola; afirmam 
uma ética do cuidar focalizada na reali-
zação das expectativas dos alunos. 
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[Resumo] A importância da Biologia nas 
sociedades obriga a inovar e a desen-
volver constantemente os seus conteúdos 
ao nível do ensino de forma que os seus 
ensinamentos promovam uma melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos. A im-
portância destes conteúdos é ainda mais 
premente em países como Timor-Leste, 
um país considerado pelas Nações Unidas 
como um dos 50 países mais pobres 
do mundo, uma vez que os documentos 
escolares são, a maior parte das vezes, 
os únicos documentos de informação 
que a comunidade educativa tem à sua 
disposição. É portanto necessário que 
estes documentos estejam socialmen-
te adaptados às condições de vida do 
país e que motivem os alunos no sentido 
da aplicação desses ensinamentos na 
melhoria da sua qualidade de vida. Por 
isso, é fundamental que na elaboração 
de material didático, que complementa o 
programa do Ensino Secundário de Timor-
-Leste que está a ser reestruturado pela 
Universidade de Aveiro, os documentos 
de apoio ao professor possuam conteúdos 
aplicados à realidade do país. O acesso 
da população à informação é referido na 
Meta 6 (Combater o VIH/SIDA, a malária 
e outras doenças), das Metas de Desen-
volvimento do Milénio, como crucial para 
que a incidência de doenças possa ser 
drasticamente diminuída. A população 
de Timor-Leste é, para além das doenças 

1. A relevância da elaboração de 
documentos sobre as doenças infec-
ciosas de Timor-Leste

O Ministério da Educação de Timor- 
-Leste, e os seus professores, expres-
saram a necessidade de possuir 
documentos escolares cujo conteúdo seja 
inovador e aplicado ao desenvolvimento 
do seu país. O Governo de Timor-Leste 
referiu recentemente que a elaboração de 
documentos e complementos de leitura, 
em tétum e outras línguas, ajustados 
à realidade do país, é uma das ferra-
mentas que é preciso desenvolver para 
que se possam alcançar algumas das 
Metas de Desenvolvimento do Milénio 
(República Democrática de Timor- 
-Leste, MDGs, 2010). Esta comuni-
cação vai ao encontro desse objectivo 
uma vez que se debruça sobre a elabo-
ração de documentos, para Timor-Leste, 
no sentido de ajudar o país a possuir 
conhecimentos sobre a sua realidade 
social que possam assim contribuir para 
a melhoria da sua qualidade de vida.

Timor-Leste possui problemas comuns 
a muitos países pós-conflito, nomeada-
mente no que concerne à disponibi-
lidade de água potável e infraestruturas 
de saneamento que dificultam a higiene 
diária das pessoas. Esta situação 
favorece a incidência de muitas doenças 

A IMPORTÂNCIA 
DA INCLUSÃO DE 

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS 
DE HIGIENE E PREVENÇÃO 

DE DOENÇAS EM 
DOCUMENTOS ESCOLARES 

DE TIMOR-LESTE

[99]

que afectam a população em geral e, 
significativamente, as crianças em idade 
escolar. Por isso, o objectivo desta 
comunicação é mostrar a abordagem 
que se pretende incluir em documentos 
escolares, direcionados para os níveis 
básico e/ou secundário de ensino, no 
sentido de informar os alunos sobre 
os vários modos de transmissão das 
doenças que assolam o país e quais as 
medidas preventivas a adoptar, no seu 
quotidiano, para as evitar. A elaboração 
de documentos deste tipo contribuirá, 
também, para o alcance da Meta 6 das 
Metas de Desenvolvimento do Milénio 
“Combater o VIH/SIDA, a malária e 
outras doenças” uma vez que é através 
da informação e do esclarecimento que 
alunos e população, em geral, podem 
adoptar comportamentos preventivos 
(UNDP, MDGs, Timor-Leste National 
Report, 2009).

Pretende-se que a informação desses 
documentos seja visualmente apelativa, 
e de fácil compreensão, e que possa ser 
trabalhada a diferentes níveis de profun-
didade, pelos professores, em função do 
nível escolar dos alunos. Para isso, para 
além de desenhos ilustrativos das formas 
de transmissão e medidas de prevenção 
destas doenças foram também elabo-
rados resumos sobre cada doença que 
contêm informação sobre os factos 
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2. Como é que as recomendações 
práticas de higiene e prevenção 
de doenças infecciosas estão a ser 
trabalhadas em documentos escolares 
para Timor-Leste

Tendo em conta o plano estratégico 
acordado entre a WHO e o Governo de 
Timor- Leste, as doenças infecciosas 
que afectam a comunidade escolar, e 
que são objecto de grande preocupação 
para o país, foram reunidas em três 
grandes secções: “Parasitoses intesti-
nais”, “Dermatoses” e “Doenças trans-
mitidas por mosquitos”. Optou-se por 
esta forma de organização dos conteúdos 
relacionados com estas doenças uma vez 
que, na maior parte das vezes, a forma 
de transmissão e as medidas preventivas 
a adotar, no sentido de evitar a trans-
missão destas doenças, são semelhantes. 
Desta forma, para cada uma destas 
secções foram descritas em detalhe as 
formas de transmissão e as medidas de 
higiene e prevenção que podem evitar 
a transmissão dessas doenças. Estas 
formas de transmissão e medidas de 
prevenção são ilustradas por desenhos 
simples que tornam a sua aprendizagem 
mais fácil principalmente para alunos do 
primeiro ciclo uma vez que os desenhos 
fazem com que essa informação seja 
adquirida de uma forma mais imediata 
e instintiva. Apresentam-se de seguida 
alguns exemplos da forma como esses 
documentos estão a ser elaborados.

2.1 Exemplos de conteúdos 
elaborados para a secção 
“Parasitoses intestinais”

A tabela 1 apresenta um resumo sobre 
as diferentes parasitoses intestinais que 
afectam a população de Timor-Leste, os 
seus agentes patogénicos, a forma como 
esses agentes são transmitidos e os 
principais sintomas de cada doença. As 
doenças devidas a parasitas intestinais 
são um problema de saúde pública muito 
grave em Timor-Leste uma vez que 51% 
(República Democrática de Timor- 
-Leste, MDGs, 2010) da população não 
tem acesso a um dispositivo sanitário 
sendo as populações rurais as mais 
afectadas pela ausência de sanitários 
ou latrinas (TLDHS, 2009-10). Esta 
situação promove a acumulação de fezes 
a céu aberto que contaminam assim 
a água e os vegetais, cujo consumo 
permite a ingestão de ovos dos parasitas, 
junto com a colocação das mãos sujas na 
boca.

relevantes ligados a cada doença, a sua 
distribuição geográfica, os seus agentes 
patogénicos e as características clínicas 
de cada doença (Harrison, 2005). A 
parte respeitante a cada doença termina 
com a informação sobre o “Historial da 
doença em Timor-Leste” que refere a 
forma como a doença tem sido seguida 
no país e os impactos que esta provoca 
na sua população.

Estes documentos foram elaborados 
tendo por base o plano estratégico de 
cooperação estabelecido entre a WHO e 
o Ministério da Saúde de Timor-Leste, 
para o período 2009-2013, após uma 
avaliação pormenorizada da situação do 
país em termos de saúde (WHO Country 
Cooperation Strategy Timor-Leste, 
2009-2013). Entre as várias áreas priori-
tárias que foram abordadas nesse plano, 
como a saúde materna e a saúde das 
crianças, foi também apresentada como 
essencial a área da prevenção, controlo, 
eliminação e erradicação de doenças 
infecciosas. Em concreto, os objectivos 
deste plano estratégico, em relação a 
estas doenças, centram-se em:

1) combater e diminuir a incidência de 
doenças como a malária e a dengue;

2) diminuir a incidência de diarreias, 
provocadas por parasitas intestinais, 
que

agravam a mortalidade infantil e;

3) eliminar, à semelhança dos países 
vizinhos, doenças de pele como a 
lepra e a framboesia.

Para ajudar a alcançar estes objec-
tivos é importante educar e informar 
a comunidade sobre o modo de trans-
missão destas doenças e as medidas 
preventivas que deverão ser adoptadas. 
Recentemente, num documento que 
descreve a situação do país em relação às 
Metas de Desenvolvimento do Milénio, 
o Governo Timorense refere que tem de 
haver um grande investimento educativo 
no sentido de alterar as normas de 
comportamento ao nível de cuidados de 
higiene e que é imprescindível difundir 
e implementar melhores infraestruturas 
de higiene em escolas e comunidades. 
Sendo assim, é muito importante a 
inclusão de recomendações práticas de 
higiene e prevenção de doenças que 
difundam as vantagens da mudança de 
hábitos de asseio, do consumo de água 
potável e da utilização de saneamento 
básico ou de latrinas.

acima referidas, atingida por outras como 
a lepra, a tuberculose e várias doenças 
devidas a parasitas cuja incidência, prin-
cipalmente entre alunos em idade escolar, 
pode ser significativamente reduzida se 
estes forem devidamente instruídos no 
sentido de porem em prática comporta-
mentos simples de higiene e prevenção. 
É portanto incontestável que, ao nível 
da educação e saúde, a elaboração de 
conteúdos didáticos sobre as várias 
doenças da população, as suas causas e os 
comportamentos a adoptar no sentido da 
sua prevenção, será um contributo valioso 
para o alcance das Metas de Desenvol-
vimento do Milénio. Estes conteúdos 
deverão ser elaborados de forma simples, 
apelativa e de fácil compreensão para que 
os alunos os possam colocar em prática 
no seu quotidiano.
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mas que é necessário permanecer como 
um foco de atenção por parte da WHO e 
do Ministério da Saúde de Timor-Leste.

A figura 3 apresenta a via de transmissão 
mais comum entre as doenças de pele e 
a figura 4 mostra exemplos de medidas 
de higiene e prevenção que deverão 
ser adotadas para evitar a transmissão 
destas doenças.

2.2 Exemplos de conteúdos 
elaborados para a secção 
“Dermatoses”

Da tabela 2 constam as principais 
doenças de pele que afectam a população 
timorense (Livro de Atas do 1º 
Congresso de Ciências da Saúde, Timor-
-Leste), entre as quais a lepra que já foi 
declarada como eliminada no final de 
2010 (Timor-Leste Eliminates Leprosy) 

A figura 1 apresenta as duas vias de 
transmissão de parasitoses intestinais, 
que são mais frequentes, e que se devem 
ao consumo de água e/ou de vegetais 
contaminados com ovos dos parasitas. 
A figura 2 apresenta três das medidas 
de prevenção que é aconselhado pôr 
em prática no sentido de evitar a trans-
missão e propagação destas doenças.

Tabela 2 Dermatoses (ou doenças de pele), seus agentes e modos de ação

Lepra Framboesia Piodermites Micoses (ex.s Tinhas) Escabiose (ou sarna)

Descrição sumária da ação dos 
agentes patogénicos

Doença provocada por uma 
bactéria. Em casos não 

tratados a doença pode levar 
à desfiguração de partes do 

corpo, à cegueira e à invalidez 
física para o trabalho.

Doença provocada por uma 
bactéria que forma lesões na 
pele sob a forma de nódulos 

com crosta esbranquiçada que 
se espalham pelo corpo devido 
ao ato de coçar. Nos casos não 
tratados a doença pode levar à 
desfiguração e à incapacidade 

física.

Doenças de pele provocadas 
por bactérias com a forma de 
cocos (ver nome científico). 
Estas bactérias provocam 

feridas purulentas (com pus) 
após pequenos traumas 

da pele.

Doenças de pele provocadas 
por fungos. As “Tinhas” são 

infecções do cabelo que 
afectam, com mais frequência, 

as crianças. Estas infecções 
fúngicas podem levar à 

formação de falhas perma-
nentes no cabelo (nas zonas 

afectadas o cabelo
nunca mais cresce).

Doença provocada por um 
ácaro (filo arthropoda) 

que desencadeia comichão 
intensa e feridas na pele. Este 
agente patogénico vive nas 
pregas, entre os dedos, das 
mãos e dos pés, nas axilas, 
nas aréolas mamárias e no 

umbigo.

Nome científico dos agentes 
patogénicos Mycobacterium leprae Treponema pertenue

Staphyloccocus aureus

Espécies do género:
Streptoccocus

Espécies dos géneros: 
Microsporum; Trichophyton; 

Epidermophyton
Sarcoptes scabiei

Hospedeiros dos agentes 
patogénicos Homem Homem Homem Homem Homem

Transmissão dos agentes 
patogénicos

De uma forma geral, a transmissão destas doenças é feita pelo contacto entre a pessoa doente e uma pessoa saudável. Os agentes patogénicos estão 
presentes nas lesões da pele, da pessoa doente, e são facilmente transmitidos para a pele de uma pessoa saudável que toque nestas lesões, dando assim 
início a uma nova infecção. A lepra é uma doença pouco transmissível mas existe a possibilidade de transmissão quando a pessoa doente não está a ser 
tratada. Nestes casos, a transmissão faz-se, essencialmente, através das gotículas que saem do nariz e da boca do doente mas a transmissão devida ao 

contacto com as lesões da pele também é possível.

Tabela 1 Parasitoses intestinais (doenças de transmissão fecal/oral), seus agentes e modos de ação

Ancilostomíase Ascaridíase Tricuríase Amebíase Teníase

Descrição sumária da ação dos 
agentes patogénicos

Verme nematelminte que 
pode provocar dor de barriga, 
diarreia e anemia grave que 

desencadeia estados de 
fraqueza geral do organismo e 

dificuldade respiratória.

Verme nematode que pode 
provocar tosse irrita-

tiva, diarreia, dor de barriga, 
obstrução intestinal e atrasos 
de crescimento nas crianças.

Verme nematode que pode 
provocar diarreia com sangue, 
anemia, subnutrição e atrasos 
de crescimento nas crianças.

Protozoário (organismo 
unicelular) que pode levar 

à formação de abcessos em 
vários órgãos e a disenteria 

(diarreia com sangue).

Verme platelminte (de 3 m de 
comprimento) que provoca 
subnutrição e diarreia; A 

ingestão de ovos do verme, 
provoca cisticercose humana 

que pode levar à morte.

Nome científico dos agentes 
patogénicos Ancylostoma duodenale Ascaris lumbricoides Trichuris trichiura Entamoeba histolytica Taenia solium

Hospedeiros dos agentes 
patogénicos Homem Homem Homem Homem Homem

Porco

Transmissão dos agentes 
patogénicos

1. Os minúsculos ovos do 
verme são libertados nas 

fezes;
2.Quando as fezes são 

deixadas em espaços abertos 
as larvas saem dos ovos e 

ficam no solo;
3. Quando alguém pisa o solo,
sem calçado, as larvas entram 
para o organismo, pela pele, 
e infectam uma outra pessoa 
(a transmissão também pode 
ocorrer por ingestão dos ovos 

do verme).

1. Os minúsculos ovos dos vermes e, no caso da amebíase, os quistos do protozoário, são 
libertados nas fezes de uma pessoa infectada;

2. Quando as fezes são deixadas em espaços abertos contaminam o solo, a água e os 
vegetais;

3. As mãos que tocam o solo, a água e os vegetais contaminados promovem a entrada dos 
ovos pela via digestiva e provocam infecção/doença em outras pessoas.

1. Os ovos do verme são 
libertados nas fezes;

2. Quando as fezes são 
deixadas em espaços abertos 
contaminam o solo, a água e 

os vegetais;
3. O porco come vegetais ou

chafurda no solo e a sua carne 
fica infectada com cisticercos;
4. Quando as pessoas comem 
carne de porco, mal cozinhada, 

ficam infectadas com uma 
ténia.
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A figura 5 apresenta a forma como se 
transmitem as doenças transmitidas 
por mosquitos e a figura 6 apresenta 
três das medidas de prevenção que são 
recomendadas para evitar estas doenças. 
Entre estas está a utilização de uma 
rede mosquiteira sobre a cama, medida 
imprescindível para evitar a transmissão 
da malária uma vez que os mosquitos 

(Malaria Situation in SEAR Countries, 
Timor- Leste). Devido ao facto de 
um grande número de habitações 
serem muito precárias, muitas delas 
não possuem portas nem janelas para 
impedir a entrada dos mosquitos, as 
doenças transmitidas por mosquitos são 
um problema grave de saúde pública em 
Timor-Leste (Almeida et al., 2010).

2.3 Exemplos de conteúdos 
elaborados para a secção “Doenças 
transmitidas por mosquitos”

A tabela 3 apresenta as principais 
doenças transmitidas por mosquitos que 
existem em Timor-Leste, entre as quais a 
malária que é a doença responsável pelo 
maior número de internamentos no país 

Figura 3. Principal modo de transmissão de dermatoses. Figura 4. Exemplos de medidas de higiene e prevenção que 
devem ser realizadas, no quotidiano, para evitar a transmissão de 
dermatoses.

Tabela 3 Doenças transmitidas por mosquitos, seus agentes e modos de ação

Malária Dengue Chikungunya Encefalite japonesa Filariose linfática

Descrição sumária da ação dos 
agentes patogénicos

Protozoários (parasitas 
unicelulares) que infectam os 
glóbulos vermelhos (eritróci-
tos) do sangue e que podem 

provocar febre elevadas. 
Nas crianças a doença pode 

progredir para uma forma mais 
severa que provoca anemia 

ou malária cerebral que pode 
levar à morte.

Vírus que provoca febre alta 
e, nos casos mais graves, 

provoca a febre hemorrágica 
da dengue em que, para além 
da febre, os doentes possuem 
hemorragias internas intensas 

que podem levar à morte.

Vírus que provoca febre nas 
pessoas infectadas e dor 

intensa nas articulações. Por 
vezes confunde-se com a 

dengue mas esta doença não 
é tão grave como a primeira.

Vírus que provoca inflamação 
do cérebro. Nos casos 

sintomáticos os doentes ficam 
com febre alta e compor-
tamento confuso e, após a 

recuperação, cerca de metade 
ficam com sequelas a nível 
psiquiátrico. Nos casos mais 
severos a doença pode levar 

à morte.

Verme nematelminte (cilíndri-
co) que se instala no sistema 
linfático humano. Nos casos 

mais graves a doença provoca 
“elefantíase”, engrossamento 

dos braços e das pernas 
ficando estas, por vezes, com 

um aspecto parecido com 
pernas de elefante.

Nome científico dos agentes 
patogénicos

Plasmodium falciparum 
Plasmodium vivax Plasmodium 

ovale Plasmodium malariae
Flavivírus Vírus Chikungunya Flavivírus Wuchereria bancrofti Brugia 

malayi Brugia timori

Hospedeiros dos agentes 
patogénicos Homem Homem Homem Homem; Porco; Aves Homem; Mosquito

(hospedeiro intermediário)

Nome científico dos mosquitos 
vectores

Espécies do género:
Anopheles

Aedes aegypti
Aedes albopictus

Aedes aegypti
Aedes albopictus

Culex tritaeniorhynchus Outras 
espécies do género Culex

Espécies dos géneros:
Anopheles; Aedes; Culex

Períodos do dia em que os 
mosquitos picam

Entre o pôr do sol e o 
amanhecer

De manhã
Final da tarde

De manhã
Final da tarde Final da tarde Variável, conforme o mosquito

Transmissão dos agentes 
patogénicos

A transmissão destas doenças é feita pelos mosquitos vectores. Quando as fêmeas dos mosquitos vectores picam uma pessoa doente adquirem o agente 
patogénico que circula na corrente sanguínea humana. Ao picarem novas pessoas, os mosquitos transmitem-lhes esses agentes patogénicos e estas 

pessoas ficam também infectadas, embora possam não manifestar sinais de doença.

Figura 5. Modo de transmissão das doenças transmitidas por 
mosquitos.

Figura 6. Exemplos de medidas de prevenção que evitam a 
transmissão das doenças transmitidas por mosquitos.

Figura 1. Os dois principais modos de transmissão de 
parasitoses intestinais.

Figura 2. Exemplos de medidas de prevenção que deverão ser postas 
em prática para evitar a transmissão de parasitoses intestinais.
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Financiamento: Bolsa de Investigação no âmbito 
do QREN - POPH - Tipologia 4.1 - Formação 
Avançada, comparticipado pelo Fundo Social 
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que transmitem esta doença picam, 
essencialmente, durante a noite.

3. Conclusão final

Esta comunicação fornece exemplos de 
como a problemática das doenças infec-
ciosas de Timor-Leste, e suas formas 
de transmissão e prevenção, poderá 
ser apresentada a alunos do ensino 
básico e/ou secundário. Nos níveis 
mais básicos, os desenhos simples aqui 
apresentados ilustram a importância da 
higiene e da adoção de medidas preven-
tivas no controlo destas doenças. Ao 
nível do ensino secundário, as tabelas 
apresentadas resumem informação 
que poderá ser utilizada no aprofunda-
mento de conteúdos que fazem parte 
dos novos programas de Biologia do 
Ensino Secundário de Timor-Leste. 
Acreditamos que a inclusão destas 
recomendações práticas, em documentos 
escolares, é fundamental para a melhoria 
da qualidade de vida do povo timorense 





403

Claudia Machado
Universidade do Minho, Braga

[Resumo] Uma das metodologias de 
recolha de dados utilizadas no âmbito das 
investigações acadêmicas é a de inquérito 
por questionário. A Web 2.0 disponibi-
liza uma multiplicidade de ferramentas 
online para criar e gerir questionários 
sem a necessidade de instalar softwares. 
O Qualtrics Research Suite (http://
www.qualtrics.com/) insere-se neste 
contexto, diferenciando-se das demais 
ferramentas por disponibilizar de forma 
clara, acessível e agradável na versão 
gratuita, várias funcionalidades para 
criar, distribuir, controlar as respostas 
recebidas e tratar os dados dos questioná-
rios. Este artigo descreve esta ferramenta 
através de um tutorial sobre o seu modo de 
funcionamento.

1. Introdução

Refazendo o percurso da Internet até aos 
dias atuais, verificamos que no início da 
Web 1.0 os conteúdos eram estáticos, 
sendo possível somente navegar de um 
site para outro através dos hiperlinks, 
porém, com a Web 2.0, o utilizador 
torna-se um ser ativo e participante 
sobre a criação, seleção e troca de 
conteúdo postado em um determinado 
site por meio de plataformas abertas.

O conceito de Web 2.0 resultou de 
uma sessão de brainstorming realizada 
pela O’Reilly Media e pela MediaLive 
International. E, segundo Tim O’Reilly 
(2006) a Web 2.0 é:

“…the business revolution in the computer 
industry caused by the move to the internet 
as platform, and an attempt to under-
stand the rules for success on that new 
platform. Chief among those rules is this: 
Build applications that harness network 
effects to get better the more people use 
them. (This is what I’ve elsewhere called 
“harnessing collective intelligence.”)”

Nesta nova plataforma, denominada 
Web 2.0, os arquivos ficam disponíveis 
online e podem ser acedidos em qualquer 
lugar e momento, não existindo a 
necessidade de gravar em um deter-
minado computador os registos de uma 
produção ou alteração na estrutura de 
um texto. As alterações são realizadas 
automaticamente na própria Web.

As tecnologias da Web 2.0 representam 

uma revolução quanto à Web 1.0, na 
maneira de gerenciar e dar sentido 
ou ofertar a informação online. Sua 
filosofia distingue-se pela facilidade 
e rapidez que se publica e armazena 
textos e arquivos, ou seja, o principal 
objetivo é torná-la um meio que permita 
a socialização e seja acessível a todos 
utilizadores, sendo possível, de acordo 
com as necessidades e interesses de 
cada um, selecionar e controlar a infor-
mação (Greenhow, 2007).

As ferramentas da Web 2.0, nomeada-
mente, os blogs, wikis, podcasts e 
Google Docs e Spreadsheets, tem vindo 
a ser alvo de estudos de vários inves-
tigadores (Barroso e Coutinho, 2009; 
Bottentuit Junior e Coutinho, 2007; 
Carvalho et al., 2008; Coutinho e 
Bottentuit Junior, 2008, 2009; Gomes e 
Lopes, 2007, Gomes, 2008; Machado, 
2009a, 2009b, Mota e Coutinho, 2010, 
entre outros), contudo verifica-se uma 
escassez de pesquisas que equacionam a 
exploração de outras ferramentas, como 
é o caso do Qualtrics, Survey Monkey1, 
Enquesta Fácil2, de entre outras.

A Web 2.0 disponibiliza ferramentas 
online sem que haja a necessidade de 
instalar o software, o que significa não 
ocupar espaço do disco no computador, 
já que todas as funcionalidades são 
carregadas diretamente no browser.

No sentido de aproveitar as ferramentas 
disponíveis na Web 2.0 e subsidiar 
a criação de questionários online na 
pesquisa académica, apresentamos o 

E-QUESTIONÁRIOS: 
UTILIZANDO O QUALTRICS 

RESEARCH SUITE NO 
CONTEXTO ACADÉMICO

[100]

1 - Mais informações em http://pt.surveymonkey.com/partners/efax.aspx?cmpid=&mkwid=sH8g9wb48&pcrid=10871107775
2 - Mais informações em http://www.encuestafacil.com/
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seguinte artigo que descreve a ferra-
menta Qualtrics Research Suite através 
de um tutorial básico.

2. Metodologia de recolha de dados: 
inquérito por questionário

Uma das metodologias de recolha 
de dados muito utilizada no âmbito 
das investigações que “…constitui o 
meio mais rápido e barato de obtenção 
de informações, além de não exigir 
treinamento de pessoal e garantir o 
anonimato” (Gil, 2002) é a de inquérito 
por questionário. Este tipo de inquérito 
tem como objetivo a recolha de infor-
mações rigorosamente padronizada 
com base numa série de questões 
planificadas e ordenadas que devem 
ser respondidas por escrito pelos 
sujeitos sem a presença do entrevis-
tador, com vista aos conhecimentos de 
atitudes, opiniões, crenças, expectativas, 
interesses, etc. (Gil, 1999; Reis, 2010; 
Tuckman, 2005).

O investigador, no processo de elabo-
ração do questionário, deve ter uma 
especial atenção ao formular as 
questões, selecionando cada uma de 
acordo com a finalidade para o qual a 
informação é utilizada; às características 
do público envolvido no estudo; e ao 
método selecionado para divulgação dos 
resultados, procurando ser preciso. O 

segredo de um questionário está na sua 
construção e para isto deve-se conside-
rar: (i) o encadeamento das questões na 
elaboração das perguntas; (ii) a redação 
das perguntas o mais natural possível 
para que seja de fácil compreensão; (iii) 
evitar questões ambíguas ou que venha 
sugestionar ou induzir a uma resposta; 
(iv) cada pergunta deve evidenciar 
apenas uma questão a ser analisada 
pelo inquerido; e (v) as perguntas devem 
estar relacionadas aos objetivos da 
pesquisa (Reis, 2010).

Por questões éticas, o questionário deve 
ter caráter anônimo e confidencial. e 
pode ser implementado num sistema 
online. Para além disso, deve estar 
sujeito a um processo de validação de 
conteúdo e de forma (Gil, 1999, 2002; 
Tuckman, 2005), através da auscul-
tação de peritos para mais facilmente se 
detetarem eventuais erros e se proceder 
à sua reformulação.

3. Qualtrics Research Suite

Atualmente, verifica-se na Internet uma 
grande quantidade de ferramentas de 
criação e gestão de questionários online 
que diferem na forma de criar, enviar 
e analisar inquéritos. De entre estas 
ferramentas, encontra-se o Qualtrics 
Research Suite, que passaremos a 
designar por Qualtrics (Figura 1), que 

faz parte dos produtos oferecidos pelo 
site ht tp://www.qualtrics.com/, criado 
em 2002 por Scott M. Smith.

O Qualtrics é uma ferramenta online 
que possibilita criar, distribuir, controlar 
as respostas recebidas e tratar os dados, 
na qual na sua versão gratuita disponi-
biliza uma variedade de funções, dentre 
as quais destacamos: (i) não tem limite 
de tempo para expirar a pesquisa; (ii) 
quase 100 tipos de questões; (iii) até 2 
inquéritos ativos ao mesmo tempo; (iv) 
interface simples e intuitiva; (v) possi-
bilidade de incluir gráficos, imagens 
e vídeos; (vi) personalizar os modelos 
de pesquisa existentes; (vii) visualizar 
os resultados da pesquisa em tempo 
real; (viii) importar dados do SPSS e 
Excel; (ix) exportar relatórios em 3 
formatos: PPT, DOC e PDF; e (x) estar 
disponível em 11 línguas, de entre elas o 
português3.

3.1 Criar conta no Qualtrics

Para utilizar o Qualtrics, à semelhança 
de qualquer ferramenta da Web 2.0 é 
necessário que seja criada uma conta 
(Figura 2). Basta clicar em “FREE 
ACCOUNT” inserir o e-mail e uma 
senha (a que quiser) e irá receber um 
e-mail do Qualtrics em que basta clicar 
no link “Please click here to confirm 
your request”.

Figura 1- Logótipo do Qualtrics

Figura 2- Criar conta no Qualtrics

3 -  Apesar de algumas poucas opções não ficarem traduzidas.
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Figura 3 – Configurar o Qualtrics para Português (Portugal ou Brasil)

Figura 4- Interface inicial do Qualtrics após configuração 
para português

Figura 5- Possibilidades de criar um questionário

o texto da pergunta e o das escolhas 
(respostas).

Na Figura 8, pode-se observar que 
para cada questão criada é automa-
ticamente dado um número sequencial 
(ex. Q1, Q2, Q3, etc,), salvo quando 
for inserido ou importado questões de 
outros questionários. É dada também a 
possibilidade, sobre a qual foi selecio-
nada, de excluir, acrescentar antes ou 
depois da pergunta outras questões, 
respetivamente, através do botões (
) e ( ).

Pode-se definir o tipo de pergunta 
(Figura 9) em que é possível estru-
turá-la melhor, através das opções que 
aparecem disponíveis de acordo com 
a escolha definida em “Mudar tipo 
de pergunta”. Será também possível 
visualizar na “Área de exemplos” se 
passarmos o rato por cima de cada tipo 
de pergunta como será apresentada ao 
inquerido a pergunta. É ainda possível 
“Mostrar todos os tipos de perguntas” e 
“Usar pergunta da biblioteca” (porém as 
perguntas estão em inglês).

3.3 Criar perguntas

Conforme podemos observar na Figura 
7, irá aparecer o nome do inquérito 
criado, uma caixa com as “Opções de 
bloco” e as opções “Copiar perguntas 
de…” e “Criar nova pergunta”.

Após a pergunta criada, pode-se ainda, 
mudar o texto do “Bloco de perguntas”, 
da “pergunta (para texto avançado, 
clique em “Rich Text Editor disponível 
acima da pergunta, porém essa opção 
só aparece quando o texto da pergunta 
é selecionado) e das escolhas, bastando 
para isso clicar nos respetivos textos.

Ao lado esquerdo do texto do “Bloco 
de perguntas” existe uma pequena 
seta ( ) onde é possível ocultar ou 
exibir todas as perguntas nesse bloco, 
bastando para isso clicar em cima da 
seta. Note-se que quando se clica em 
uma pergunta ou seleciona o botão 
“Criar nova pergunta” os menus de 
opções do lado direito são abertos.

Aconselha-se escolher primeiramente 
o tipo de pergunta, para depois mudar 

Assim, depois de criada a conta e 
feito o login, já é possível visualizar 
o interface inicial do Qualtrics, que 
inicialmente irá aparecer em inglês, 
podendo ser configurada para português 
(Portugal ou Brasil)  (Figura 3). Para 
isso, basta clicar no nome do utili-
zador selecionar “Account Settings…” 
e escolher o idioma desejado.

Após a configuração da linguagem 
para português, clique na aba “Meus 
inquéritos” e o interface inicial passará 
a ter o seguinte aspeto (Figura 4).

3.2 Criar questionário

Existem 3 possibilidades de criar um 
questionário no Qualtrics (Figura 5):

Assim, após a escolha de uma das 
possibilidades, já é possível criar um 
questionário (Figura 6) utilizando 
o “Construtor de inquérito rápido” 
e clicar em “Prima para continuar” 
surgirá uma caixa solicitando o “Nome 
do inquérito” e a “Pasta” que será 
guardado o inquérito (pode deixar em 
branco) clicar em “Criar inquérito”

Figura 6- Criar um questionário
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Figura 7- Criar perguntas

Figura 8 – Numero sequencial da questão e possibilidade de excluir ou acrescentar questões

Figura 9 – Definir o tipo de pergunta

escolhido, estão disponíveis 6 opções 
para personalizar o questionário (Figura 
12), e que descreveremos abaixo cada 
uma delas.

• “Quebra de página” - irá colocar 
uma quebra de página imediatamente 
após a pergunta selecionada.

• “Adicionar lógica de apresentação” 
- permite definir uma condição que 
determina se a questão selecionada 
deverá ser apresentada ou não ao 
entrevistado.

• “Adicionar salto de lógica” – 
permite saltar o inquerido para outra 
pergunta de acordo com a resposta 
dada à pergunta anterior, sem que seja 

como o inquerido pode responder 
à pergunta (se clicar em “Mais” será 
disponibilizado outros tipos);

• escolher como as respostas serão 
disponibilizadas (se clicar em Mais 
será disponibilizado outros tipos) em 
“Posição”;

• obrigar, se a caixa “Forçar resposta” 
for selecionada, uma resposta à pergunta 
e aparecerá o botão (  logo abaixo do 
número da questão (ver Figura 8);

• exibir uma mensagem de erro para 
uma resposta selecionada se selecionar 
“#CustomValidation” na opção 
“Validação”.

Abaixo das opções do tipo de pergunta 

Note-se que irá aparecer opções difere-
ntes de acordo com a pergunta selecio-
nada (Figura 10). De entre aos tipos 
de perguntas disponíveis para a conta 
gratuita, estão:

Utilizaremos como exemplo o tipo de 
pergunta “Escolha Múltipla” (Figura 
11) procurando descrever cada uma das 
suas opções.

• acrescentar ou diminuir a quantidade 
de “Escolhas” (respostas) através dos 
botões  ou ;

• marcar a caixa “Automático Escolhas”, 
pode escolher de entre uma lista de 
opções pré-formatadas disponíveis a que 
mais se adequa à pergunta;

• escolher, em “Respostas”, a forma 
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Figura 10 – Opções disponíveis em cada Tipo de pergunta (conta gratuita)

• “Mover esta pergunta” - possibilita 
mover todas as questões selecionadas 
para o bloco selecionado.

• “Ver a pergunta” – possibilita ver 
como será apresentada ao inquerido a 
pergunta selecionada.

3.4 Editar questionário

Para editar o questionário basta 
selecionar a aba “Editar” (Figura 15) 
para que fique disponível 6 opções: 
“Aparência”, “Opções”, “Fluxo do 

(i) “Se” (aparece as opções dada ao 
inquerido à pergunta selecionada); (ii) 
“Esta” (aparece opções para que seja 
executada a opção “Se”); e (iii) “Então 
saltar para” (aparece uma lista com as 
perguntas criadas anteriormente, além 
das opções “Fim do bloco” e “Fim do 
inquérito”). Após criado a lógica é só 
clicar em “Feito”. Irá surgir o símbolo 
(  ) na questão indicada pelo salto 
de lógica (Figura 14).

• “Copiar a pergunta” – permite copiar a 
questão selecionada.

necessário indicação, o que é recor-
rente em questionários impressos, “se 
respondeu X pule para a questão Y”.

Também é possível através do botão 
) escolher de entre as opções, 

“Adicionar salto de lógica”. É aconse-
lhável a construção de lógica somente 
após todas as perguntas criadas.

Se for adicionado salto de lógica, 
aparecerá, de seguida, a lógica que se 
quer dar à pergunta de acordo com 
a resposta que será escolhida pelo 
inquerido, através de (Figura 13): 

Figura 11 – Tipo de pergunta “Escolha Múltipla” Figura 12 – Opções para personalizar o questionário

Figura 13 – Opções para criar lógica Figura 14 – Questão indicada pelo salto de lógica
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 Esta opção (Figura 18) permite 
aos utilizadores criar uma lógica de 
pesquisa muito complexa e caminhos de 
pesquisa condicional. Por defeito, cada 
bloco de pergunta criada no questio-
nário aparecerá no fluxo de inquérito.

 A opção “Imprimir” possibilita 
ao utilizador imprimir o questionário 
(se houver uma impressora instalada e 
ligada ao computador).

 Na opção “Antevisão do 
inquérito” (Figura 19), é permitida ao 
utilizador testar o questionário antes 
de publicá-lo (está opção irá surgir em 

está a responder e inserir separador de 
questão;

• “Fonts” - escolher a fonte e o tamanho 
do texto tanto para as questões como 
as respostas;

• “Colors” - mudar a cor do texto, 
da mensagem de erro, do separador 
das perguntas, do fundo do texto da 
pergunta, do destaque, do texto da 
escolha (resposta), do cabeçalho, da 
entrada de texto, do rodapé, das bordas, 
das Alternate Row (sequência alternada 
das perguntas);

• “Advanced” - incluir cabeçalho, 
rodapé e CSS4.

 Ao clicar em “Opções” é facultada ao 
utilizador escolher de entre as opções 
disponíveis (Figura 17) para a pesquisa:

inquérito”, “Imprimir”, “Antevisão 
do inquérito” e “Lançar inquérito”. 
Note-se que para que as alterações 
sejam efetuadas é necessário salvá-las 
ao final.

De seguida faremos uma breve apresen-
tação de cada uma das opções da aba 
“Editar”.

Ao selecionar “Aparência” surgem 
as opções disponíveis (Figura 16) e 
descritas abaixo.

• ( ) - escolher um modelo de entre os 
disponíveis;

• “General” - mudar a forma dos botões 
“Next” (próximo) e “Back” (voltar), 
inserir uma barra progressiva, delimitar 
o número de questões por página, 
destacar a pergunta que o inquerido 

Figura 16 – Opções disponíveis em Aparência

Figura 17 – Opções

Figura 18 – Fluxo do inquérito

Figura 15 – Aba “Editar”

4 -  é uma linguagem de estilo utilizada por programadores.
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e-mails, páginas da web ou documentos, 
seguindo o link o inquerido ser direcio-
nado ao questionário.

 Gera automaticamente um 
convite por e-mail (Figura 23), que 
permite distribuir o questionário a um 
lista de participantes. Cada partici-
pante recebe um link e uma identifi-
cação individualizada de resposta, que 
permite fazer o acompanhamento das 
mesmas. Por defeito, os links indivi-
duais podem ser utilizados apenas uma 
vez. Possibilita a maioria das funcion-
alidades disponíveis em uma conta de 
e-mail, para além de permitir o agenda-
mento do envio do e-mail e algumas 
opções avançadas.

inqueridos solicitando a participação na 
pesquisa.

3.5 Distribuir questionário

Para além do meio que já foi explicado 
existem outros meios de distribuir um 
questionário através da aba “Distribuir” 
(Figura 22) em que é possível fazer: 
“Ligação”, “Enviar”, “Histórico”, 
“Popup”, “Incorporado”, “Ligação 
de feedback”, “Survey Director” e 
“Pré-Visionamento”. Ao planejar a 
distribuição se deve pensar nos resul-
tados desejados e no método de 
distribuição para melhor alcançá-los.

 O link gerado (ver Figuras 20 
e 21) pode ser copiado e colado em 

outra janela do navegador). Para que 
não seja computado o teste como 
resultado da pesquisa, basta selecionar 
a caixa “Ignore a validação”. E se clicar 
em “Mais opções” poderá também 
selecionar “Não mostrar perguntas 
escondidas” (se houver). Pode-se ainda, 
recomeçar o questionário através do 
link “Clique aqui para recomeçar”.

Depois de testar o questionário (que 
ainda não se encontra ativo), já poderá 
publicá-lo através da aba “Editar” 
clicando em “Lançar inquérito” 
aparecerá, de seguida, “Active o seu 
inquérito para recolher respostas” 
(Figura 20).

Feito isso, surge o link do questionário 
(Figura 21) que pode ser copiado e 
colado ao e-mail que será enviado aos 

Figura 19 – Antevisão do questionário

Figura 20 –Ativar questionário

Figura 21 – Link do questionário

Figura 22 – Aba “Distribuir”
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 Este é um recurso de distri-
buição que permite através de um 
link redirecionar o questionário para 
vários locais, com base em condições 
pré-estabelecidas.

Esta opção permite ao utilizador testar 
o questionário antes de publicá-lo (ver 
Figura 19).

3.6 Ver resultados do questionário

À medida que os inqueridos respondem 
à pesquisa, pode-se visualizar os resul-
tados selecionando o questionário ou 
através da aba “Ver resultados” (Figura 
26), após a seleção se pode escolher 

exibindo como um elemento da página 
da web ao invés de uma nova janela, 
para que ele não seja afetado por bloque-
adores de popup.

 Parecido com o “Popup”, 
mas ao invés de aparecer como um 
elemento da página da web, o questio-
nário é incorporado diretamente no 
local da página web em que se deseja 
que apareça.

 Semelhante ao “Popup”, 
aparece um botão na página web que 
ao clicar é direcionado para uma nova 
janela com o questionário.

 Em “Histórico” (Figura 24), 
após a distribuição do questionário por 
email pela opção “Enviar” (ver Figura 
23), é possível “Descarregar histórico 
do correio”, “Enviar lembrete (para 
aqueles que não tenham concluído o 
inquérito) ou agradecimento” (para 
aqueles que já terminaram a pesquisa) 
(Figura 25) e “Apagar a distribuição” 
através do botão ( ) que se encontra 
abaixo de “Actions”. Note-se que apesar 
da opção “Editar distribuição” aparecer 
de entre as opções, não é possível fazer 
edições nas contas gratuitas.

É gerado um código que pode ser 
copiado e colado no HTML do site, 

Figura 23 – Convite por e-mail

Figura 24 – Opção “Histórico”

Figura 25 – “Enviar lembrete ou agradecimento”
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podem ser selecionados; “Adicionar 
quadros”, localizado ao lado do botão 
“Adicionar gráfico” e que, após selecio-
nado, ao passar o rato sobre o quadro, 
várias opções de tabela são exibidas; 
o botão “Mais”, que está localizado 
ao lado do botão “Adicionar quadro”, 
permite inserir várias opções e o botão 
“Opções de relatório”, encontrado 
abaixo dos botões “Exportar relatórios”, 
que permite várias opções.

Ou ainda, o link “Mostrar filtros” em 
que é possível filtrar os dados e gerar 
relatórios baseados em respostas de 
pergunta ou de dados incorporados e o 
link “Drill Down” que permite separar 
todas as perguntas de acordo com uma 
pergunta respondida ou incorporado 
valor de dados.

“Nome do relatório” referente ao 
questionário escolhido. É possível 
“Criar um relatório novo”, ver a data 
de criação, da data em que foi modifi-
cado pela última vez, o proprietário do 
relatório e “Apagar” o relatório.

Ao clicar no link do nome do relatório 
escolhido, surgirá inúmeras opções 
(Figura 28): “Novo relatório”; “Copiar 
relatório” que permite copiar a 
formatação do relatório que está a ser 
visto, “Relatório público” que gera um 
link que possibilita exibir o relatório 
publicamente, “Exportar relatório” 
que disponibiliza exportar através dos 
botões disponíveis para DOCX, PPTX, 
CSV e PDF; “Adicionar gráficos”, 
localizado no canto superior direito 
de cada questão e que, após selecio-
nado, ao passar o rato sobre o gráfico 
aparecem várias opções de gráfico que 

o relatório que se quer visualizar em 
“Ver relatórios”(Figura 26). É também 
possível ver o total de “Inquéritos 
iniciados”, os “Inquéritos terminados” 
e ver o percentual de inquéritos que 
foram concluídos (tem a ver apenas 
com os inquéritos iniciados e inqué-
ritos concluídos).

De entre as opções disponíveis na aba 
“Ver resultados” estão: “Ver relatórios”, 
“Respostas”,

“Descarregar dados” e “Tabulação 
cruzada”.

 Ao clicar em “Ver relatórios”, 
visualiza-se as opções (Figura 27) 
“Criar um novo relatório”, “Apagar” 
ou pode ainda selecionar o link do 

Figura 26 –Aba “Ver resultados”

Figura 27 – Opções disponíveis de “Ver relatórios”

Figura 28 – Opções disponíveis ao clicar no link do nome do relatório escolhido



412

[Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da Guarda, 30 de junho a 2 de julho de 2011]

“Criar uma nova tabulação cruzada”.

Pode-se selecionar quais as perguntas 
que você deseja exibir (Figura 32) em 
“Cartazes (coluna)”, e que as perguntas 
que você deseja exibir em “Esboços 
(fila)”. Quando terminar de selecionar 
as perguntas clique no botão “Criar 
Tabulação cruzada”.

3.7 Após o questionário criado

Os questionários criados (Figura 33) 
surgem na aba “Meus inquéritos”, bem 
como a caixa “Todos os inquéritos” 
com o número total de questioná-
rios criados, e ao lado o link “Gerir 
pastas”. Aparece ainda, o botão ( 

 É possível baixar os dados 
(Figura 30) para um arquivo CSV, SPSS, 
XML ou HTML do documento clicando 
sobre o respetivo ícone ou o texto.

 É mais frequentemente utilizado 
para analisar categoria (escala de medida 
nominal)

de dados. A tabulação cruzada é uma 
tabela de duas (ou mais) dimensões 
que registra o número (frequência) dos 
entrevistados que possuem as caracterís-
ticas específicas descritas nas células 
da tabela. Para criar uma tabulação 
cruzada (Figura 31) clique no botão 

 É possível pesquisar através 
de resultados de várias categorias 
em “As respostas obtidas” (Figura 
29), além de visualizar as respostas 
dadas ao questionários, bastando para 
isso clicar sobre o link da resposta 
que uma janela pop-up será exibida 
com a resposta do inquerido e pode 
ainda escolher “Ações” para a resposta 
selecionada através do botão ( ). Na 
caixa “Opções avançadas”, uma lista 
de opções é facultada para que se 
possa escolher para as respostas. Na 
aba “Respostas em andamento”, as 
respostas não estão incluídas em todos 
os relatórios até que sejam concluídas 
ou expirem.

Figura 29 – Aba “As respostas obtidas”
Figura 30 – Descarregar os dados (respostas) do 
questionário

Figura 31 – Criar tabulação cruzada

Figura 32 – Selecionar as perguntas que deseja exibir na tabulação cruzada
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 Este botão apaga o questionário 
selecionado (Figura 36), mas solicita 
que seja

digitado “apagar” e confirme em 
“Apagar”.

4. Considerações finais

O questionário sempre foi utilizado no 
meio académico como um método que 
possibilita a recolha de dados, baseado 
numa série de perguntas ordenadas. 
Portanto, não sendo inovador a sua utili-
zação, assume agora através da Web 
2.0, algumas vantagens, de entre elas 
estão o baixo custo, a rapidez, um 
grande alcance, a confiabilidade, a 
interatividade e o monitoramento das 
respostas.

 Ao clicar neste botão, irá permitir 
ver e testar o questionário antes de 
publicá-lo. (ver Figura 19).

 Este botão irá criar uma cópia 
do questionário escolhido (Figura 
34), podendo escolher o “Nome do 
inquérito”, “Copiar para”, o “Destino” 
e a “Pasta” em que será copiado o 
questionário.

 Ao clicar neste botão, é possível 
permitir a visualização do questionário 
pelos inqueridos com a possibilidade de 
escolher de entre os idiomas (Figura 
35) pré-definidos pelo investigador. A 
forma como aparece no questionário 
para o inquerido vai depender do número 
de idiomas definidos previamente.

) que indica os questionários ativos 
(para conta gratuita só é possível ativar 
no máximo 2 ao mesmo tempo), o 
“Nome do questionário, as “Respostas” 
obtidas e um conjunto de 7 “Tarefas”: 
“Editar”, “Resultados”, “Enviar”, “Ver”, 
“Copiar”, “Translate” e “Apagar”:

De seguida, apresentaremos cada uma 
das “Tarefas” que aparecem na aba 
“Meus inquéritos”. 

 Ao clicar neste botão poderá 
editar diretamente o questionário.

 Este botão irá abrir a página 
“Ver os relatórios” (ver Figura 27).

Este botão irá levá-lo diretamente ao 
link criado para distribuir o questionário 
(ver Figura 21).

Figura 33 – Questionários criados

Figura 34 – Criar uma cópia do questionário escolhido Figura 35 – Possibilidades de escolha do idioma do questionário pelo 
inquerido

Figura 36 – Apagar o questionário selecionado
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De entre as ferramentas gratuitas da Web 
2.0 para construção de questionários 
online de uma forma clara, acessível e 
agradável, encontra-se o Qualtrics.

Criar questionário com o Qualtrics 
torna-se uma tarefa simples e não são 
necessários conhecimentos técnicos. 
Outro aspeto fundamental a ressaltar é 
o facto desta ferramenta possibilitar não 
só a construção de questionários, mas 
também a distribuição, o controlo das 
respostas recebidas e o tratamento dos 
dados, o que potencializa a sua utili-
zação em vários contextos, nomeada-
mente, o académico.
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