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Introdução
No âmbito das suas atividades formativas, o Departamento de Estudos Curriculares
organizou um Seminário Internacional sobre Currículo, Inovação e Flexibilização, no qual
participaram diversos professores e investigadores, alguns dos quais com funções diretivas
específicas, bem como estudantes de vários graus de ensino. O evento contou com o apoio
do Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho.
Sendo o insucesso escolar um dos aspetos mais críticos de qualquer sistema educativo,
com reflexos na qualidade das aprendizagens em contexto escolar, as políticas
transnacionais e nacionais valorizam perspetivas que conferem mais centralidade à escola e
à sala de aula, por um lado, e destacam a importância da flexibilização curricular e da
inovação pedagógica, por outro. Deste modo, os projetos de inovação e flexibilização, em
curso nas escolas dos ensinos básico e secundário, em Portugal, têm como objetivo central a
redução significativa do insucesso e abandono escolares, com incidência em mudanças que
se refletem nos aspetos organizacionais, curriculares e pedagógicos.
Foi com base neste conjunto de ideias que, durante o Seminário, se abordaram diversas
questões relacionadas com a vida nas escolas, procurando, por um lado, refletir sobre as
principais dificuldades com que na produção de respostas mais condizentes com os desafios
que hoje lhe são colocados pelos vários quadrantes sociais, e, por outro, delinear caminhos
que ajudem as escolas e, em particular, os professores, a sintonizar-se com as necessidades
que os estudantes transportam para o espaço escolar, na tentativa de poderem encontrar aí
subsídios que lhes permitam conferir sentido e utilidade ao que aí trabalham.
Para o efeito, para além das Conferências e das Mesas Redondas que integraram o evento,
e cujos textos estão publicados em livro, foram organizados dois momentos para
apresentação de comunicações relacionadas com as temáticas em análise. Este e-book
congrega uma boa parte das comunicações apresentadas, num total de dezanove textos.
Neles se incluem quer os contributos de alguns investigadores que têm desenvolvido os seus
trabalhos no domínio dos estudos curriculares, quer os testemunhos de professores que têm
a seu cargo a implementação de uma série de mudanças que consubstanciam, no terreno, a
flexibilização e inovação do currículo, quer, ainda, um outro conjunto de análises e de
reflexões que têm contribuído para melhorar os processos de ensino-aprendizagem que se
desenvolvem nas escolas.
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Contributos do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
desenvolvido com Alunos do 1.º Ano
Manuela Neto
Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua
manuela.alves.neto@gmail.com

Resumo
O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC) tem-se revelado um desafio e uma
oportunidade: o desafio de melhorar as aprendizagens dos alunos e uma oportunidade para o
desenvolvimento profissional dos docentes, nomeadamente através de uma cultura de
trabalho colaborativo e de uma prática reflexiva.
Esta comunicação tem o propósito de partilhar duas experiências pedagógicas integradas no
PAFC desenvolvidas com alunos do 1.º ano do Ensino Básico. Estas experiências foram
desenvolvidas numa lógica interdisciplinar, envolvendo três Domínios de Articulação Curricular
(DAC) que integram o Português\Matemática\Estudo do Meio e uma área das Expressões
Artísticas e Físico Motoras. Apresenta os objetivos, os recursos utilizados, a dinâmica das ações,
exemplos das produções dos alunos, as potencialidades e os constrangimentos evidenciados.
Termina com breves considerações sobre a importância deste projeto como estratégia de
abordagem do currículo.
Palavras-chave: flexibilidade; autonomia; articulação curricular; aprendizagens.

Introdução
O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, p.4) é um documento de
referência que visa «contribuir para a organização e gestão curriculares e, ainda, para a
definição de estratégias, metodologias e procedimentos pedagógico-didáticos a utilizar na
prática letiva.». Este documento destinado a toda a comunidade escolar, enuncia princípios,
valores e preconiza a transversalidade entre as diferentes áreas de competências. À saída da
escolaridade obrigatória, pretende-se que os alunos desenvolvam dez áreas de
competências (ACPA – Áreas de Competências do Perfil dos Alunos): Linguagem e textos;
Informação e comunicação; Raciocínio e resolução de problemas; Pensamento crítico e
pensamento criativo; Relacionamento interpessoal; Desenvolvimento pessoal e autonomia;
Bem-estar, saúde e ambiente; Sensibilidade estética e artística; Saber científico, técnico e
tecnológico e Consciência e domínio do corpo (ME, p. 7).
O desenvolvimento curricular deve assentar na inovação e em novos espaços de
aprendizagem e práticas de ensino, promovendo um conhecimento integrado tendo como
foco de atenção o aluno com as suas vivências pessoais.
A possibilidade de implementar um Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, em
regime de experiência pedagógica, permitiu às escolas aderentes a implementação de um
6

modelo de gestão do currículo de forma flexível e contextualizada no exercício efetivo de
autonomia em educação. Neste contexto de mudanças emergentes foi proporcionado às
escolas o desafio de gerir até 25% da carga horária semanal inscrita numa matriz-curricular
base criando “domínios de autonomia curricular” ou novas disciplinas (Despacho n.º
5908/2017, de 5 de julho).
O Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua, considerando a importância do trabalho
a desenvolver com a sua comunidade educativa, aderiu a este desafio participando neste
modelo de gestão do currículo.

1.Apresentação do Projeto
O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular foi desenvolvido no agrupamento, ao
longo do ano letivo de 2017/2018, em algumas turmas selecionadas do 1.º, 5.º e 7.º ano. Neste
texto pretende-se divulgar e partilhar uma pequena parte do trabalho desenvolvido com as
duas turmas do 1.º ano que envolveu um total de quarenta e um alunos.
A implementação deste projeto constituiu um grande desafio e revelou-se de uma elevada
exigência em termos de planeamento e operacionalização com reuniões semanais de
trabalho colaborativo para elaboração de planificações e recursos, reflexão e avaliação das
atividades desenvolvidas, tratamento de dados e divulgação de informação às estruturas de
supervisão internas e externas.
As atividades foram desenvolvidas de forma a promover um conhecimento integrado e
contextualizado numa lógica interdisciplinar, envolvendo três Domínios de Articulação
Curricular (DAC) - Português\Matemática\Estudo do Meio e uma área das Expressões
Artísticas e Físico Motoras (EAFM). Foram implementadas dezasseis planificações
contemplando, cada uma, três sessões de 90 minutos de trabalho. As sessões correspondem
a cada um dos três domínios de articulação curricular: Português e EAFM – DAC1, Matemática
e EAFM – DAC2, Estudo do Meio e EAFM – DAC3 (Figura 1).
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As planificações foram elaboradas de forma a incluir momentos de trabalho com
abordagens teóricas e práticas e com recurso a metodologias e materiais diversificados.
Também se procurou que, em cada planificação, o ponto de partida para iniciar o
desenvolvimento das aprendizagens e atingir os objetivos definidos fosse inovador de sessão
para sessão. Assim, se numa planificação as aprendizagens tinham como recurso nuclear um
texto a planificação seguinte partiria de uma música, de um problema matemático, de um
objeto construído envolvendo a matemática, de uma atividade experimental, de uma
dramatização entre outras possibilidades. Desta forma, pretendeu-se criar contextos
diversificados e proporcionar aos alunos oportunidades para evidenciarem o seu potencial
intrínseco e partilharem aprendizagens e competências.

2. Desenvolvimento do Projeto
2.1. Experiência Pedagógica - “Elmer o Elefante”
A experiência que se designa como “Elmer o Elefante” corresponde à segunda
planificação. Nesta abordagem partiu-se do Português e todo o trabalho foi desenvolvido
tendo como núcleo/ponto de partida para as aprendizagens das diferentes áreas curriculares
o texto “Elmer o Elefante” (Figura 2).

No decurso das sessões realizadas nesta experiência pretendemos que os alunos
realizassem as seguintes Aprendizagens por área curricular:
Português:
- Escutar e refletir sobre o texto “Elmer o Elefante”;
- Identificar a letra “E” e representar o grafema;
- Desenvolver a consciência fonológica.
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Matemática:
- Efetuar contagens até 5, utilizando material concreto;
- Reconhecer e representar o quadrado;
- Agrupar elementos em conjuntos.
Estudo do Meio:
- Reconhecer e comparar caraterísticas morfológicas do corpo;
- Identificar fatores que contribuem para o bem-estar físico e psicológico.
Expressões Artísticas e Físico Motoras:
- Utilizar materiais e técnicas de expressão;
- Realizar deslocamentos e equilíbrios.
As Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a desenvolver foram as seguintes:
- Linguagem e textos; Informação e comunicação;
- Relacionamento interpessoal;
- Desenvolvimento pessoal e autonomia;
- Sensibilidade estética e artística;
- Consciência e domínio do corpo.
No domínio dos Valores foi trabalhado o tema “Reconhecer e Respeitar a Diferença” que
definimos como Problema em Estudo.
Através das atividades propostas e dos recursos utilizados pretendeu-se cativar o
interesse e a motivação dos alunos. Nesta planificação foram utilizados os seguintes
recursos:
- Texto “Elmer o Elefante”;
- Módulo em papel (9cmx9cm) com a imagem do Elmer – para explorar o grafema
minúsculo;
- Cartaz (A2) com imagem do Elmer - para decorar com quadrados;
- Ficha de trabalho de matemática - com diagramas – para agrupar os elementos
(quadrados) em conjuntos;
- Cones coloridos - para o Jogo das cores;
- Material de desgaste e outros equipamentos audiovisuais.
O processo de desenvolvimento desta experiência iniciou-se com a leitura e exploração
do texto. Deu-se oportunidade aos alunos de refletir sobre a história do Elmer, de reconhecer
e caraterizar oralmente as personagens para identificar caraterísticas físicas e morfológicas.
Foi também foi aproveitado o momento para trabalhar no domínio dos valores.
Seguidamente introduziu-se o estudo do grafema da letra “E” através do contorno da
tromba do elefante e da sobreposição - técnica de colagem de bolinhas em papel crepe
(Figura 3).
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Na matemática pretendeu-se que os alunos reconhecessem a forma do quadrado,
recortando pequenos modelos com esta figura para em seguida colorir. Com esta atividade
desenvolviam também a motricidade fina. Organizaram conjuntos com esta forma
geométrica agrupando os quadrados por cores (Figura 4).

Procurou-se o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística através da decoração
do cartaz do “Elmer” trabalho realizado em grande grupo. No recreio da escola foi realizado
o “Jogo das Cores” com o objetivo de treinar deslocamentos, equilíbrio e as regras (Figura
5). Apresentam-se alguns exemplos de trabalhos dos alunos.

2.2. Experiência Pedagógica – “O balão do João”
Esta experiência designada como “O balão do João” foi realizada em março. Nesta fase
os alunos já manifestavam uma evolução significativa das suas aprendizagens e
competências o que se refletiu no seu desempenho, participação e qualidade dos trabalhos
realizados. Tal como já se tinha referido ao longo do projeto optou-se pela estratégia de
partir de áreas diferenciadas nas diversas planificações. Nesta abordagem partiu-se de uma
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área das expressões – Música e todo o trabalho foi desenvolvido tendo como núcleo/ponto
de partida para as aprendizagens das diferentes áreas curriculares a música “O balão do
João” (Figura 7).

No decurso das sessões realizadas nesta experiência pretendemos que os alunos
realizassem as seguintes Aprendizagens por área curricular:
Português:
- Escutar, reproduzir e completar a letra da música “O balão do João”.
Matemática:
- Desenvolver interesse pela matemática e valorizar o seu papel;
- Recriar “O João” com materiais recicláveis e explorar caraterísticas dos sólidos
geométricos
Estudo do Meio:
- Investigar as propriedades do ar “O ar tem peso?”, “O ar ocupa espaço?”.
Expressões Artísticas e Físico Motoras:
- Utilizar materiais e técnicas de expressão;
- Cantar em grupo a música “O balão do João”.
As Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a desenvolver foram as seguintes:
- Linguagem e textos;
- Raciocínio e resolução de problemas;
- Relacionamento interpessoal;
- Desenvolvimento pessoal e autonomia;
- Sensibilidade estética e artística;
- Saber científico, técnico e tecnológico.
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Nesta planificação foi definido como Problema em Estudo “O ar tem peso e ocupa
espaço?” relacionando-se com a componente experimental.
Os recursos utilizados nesta experiência foram os seguintes:
- Ficheiro áudio da música “O balão do João”;
- Texto da letra da música com lacunas para completar e ilustrar;
- Ficha de matemática;
- Relatório da atividade experimental;
- Materiais recicláveis, balões e um cabide;
- Material de desgaste e outros equipamentos audiovisuais.
No desenvolvimento desta planificação partiu-se de uma música e os alunos, após a sua
audição, reproduziram-na em grande grupo. Foi também realizado o preenchimento das
lacunas no texto da letra da música e uma ilustração alusiva ao tema (Figura 8).
Na matemática foi feito o planeamento e construção do modelo do “João” com modelos
de sólidos em materiais reciclados e a exploração das caraterísticas de alguns sólidos. Os
alunos procederam também ao preenchimento de uma tabela de consolidação de
informação sobre os sólidos geométricos (Figuras 9 e 10).
Na área de Estudo do Meio foi realizada uma atividade experimental de investigação das
propriedades do ar “O ar tem peso?”, “O ar ocupa espaço?” e realizado o registo de
observações e conclusões através de ilustração (Figura 11).
Apresentam-se alguns exemplos de trabalhos dos alunos.
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Considerações Finais
Neste projeto identificam-se potencialidades e constrangimentos. Começando-se pelas
potencialidades destaca-se: a liberdade de seleção dos recursos, nomeadamente o texto
“Elmer o Elefante” e a música “O balão do João”; a articulação curricular entre as diferentes
áreas; o desenvolvimento de aprendizagens de nível elevado e o potencial de trabalho
colaborativo.
Em relação aos constrangimentos realça-se: a atenção e concentração dos alunos em
atividades áudio ou jogos ao ar livre, onde há uma maior tendência para a dispersão;
atividades de manipulação de materiais e objetos como tesoura, régua, colagens em que se
observou grandes dificuldades ao nível da motricidade fina; Cumprimento do tempo previsto
nas planificações devido a idade dos alunos e à verificação de situações imprevisíveis
associadas a comportamentos, dificuldades na execução de alguns procedimentos e
autonomia.
Globalmente, considera-se que foram atingidos os objetivos do projeto com uma boa taxa
de sucesso. Registou-se uma grande motivação, a maioria dos alunos envolveu-se ativamente
nas tarefas propostas e conseguiu realiza-las com um bom desempenho revelando uma
progressão muito satisfatória nas suas aprendizagens e competências. O trabalho
colaborativo entre as docentes envolvidas é outro elemento a destacar dados os contributos
em termos de partilha de conhecimentos.

Referências Bibliográficas
Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE). (2017). Currículo do ensino básico
e do ensino secundário – para a construção de aprendizagens essenciais baseadas no
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Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE). (2017). Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
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Autonomia e Flexibilidade Curricular: o que nos dizem os Professores
de um Agrupamento de Escolas do Litoral Alentejano
Marília Favinha
Departamento de Pedagogia e Ciências da Educação
Universidade de Évora

Felismina Covas
Centro de Formação de Associação de Escolas do Litoral Alentejano

Resumo
No programa do XXI Governo Constitucional a educação é assumida como um meio privilegiado
de promover a justiça social e a igualdade de oportunidades, sendo a mobilização da sociedade
portuguesa para o combate ao maior entrave à qualidade do ensino, à aprendizagem, à
equidade e ao cumprimento da escolaridade obrigatória, que é o insucesso escolar, a principal
prioridade.
A escola e a sua capacidade de organização e autonomia para a identificação de estratégias
eficazes neste combate, apresentam-se assim como pontos focais para o cumprimento deste
desígnio, dando-se ênfase a uma gestão mais flexível e integrada do currículo, dos recursos, dos
tempos e espaços escolares adequados aos múltiplos contextos existentes, evidenciando-se,
desta forma, a palavra flexibilidade como a palavra-chave do programa do XXI Governo, no que
à educação concerne, uma vez que a gramática escolar ainda hoje existente, com um currículo
pronto-a-vestir de tamanho único para todos, como refere Formosinho (1987), não é mais
eficaz.
Neste cenário foi autorizada, em regime de experiência pedagógica no ano escolar 2017-2018, a
implementação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC) dos ensinos básico e
secundário, através do Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho.
Neste texto apresenta-se o olhar dos atores deste Projeto num Agrupamento de Escolas do
Litoral Alentejano, refletindo-se sobre as potencialidades e os constrangimentos encontrados
no percurso.
Palavras-chave: Escola, educação, currículo, autonomia, organização, flexibilidade, projeto.

Introdução
A escola que temos atualmente assenta ainda nas necessidades sociais vigentes no século
XIX resultantes da revolução industrial, quando urgia escolarizar a população campesina,
dotando-a de disciplina numa ordem mecânica de reprodução e repetição, compatível com o
contexto fabril de cadeia de montagem.
Enquadrada nessa realidade a escola segmentou os tempos, os espaços, os saberes e os
recursos, tornando exequível, à luz da realidade e necessidade de então, a missão de ensinar
a todos como se de um só se tratasse.
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Contudo, a escola que fraciona os alunos em anos e turmas; os professores por áreas do
saber; os tempos escolares em minutos estandardizados e os espaços em salas de aula com
organização pouco ou nada flexível, ou seja, uma escola estruturada numa pedagogia
coletiva e uniforme já não responde à solicitações e necessidades da sociedade do século XXI
que se apresenta cada vez mais dinâmica e em constante mudança.
A sociedade atual permite o acesso fácil à informação, sendo o cidadão cada vez mais
“bombardeado” com informação que lhe chega por diversas vias e de diferentes formas.
Todavia, hoje não se requer mais que este obtenha essa informação e a reproduza, mas sim
que saiba utilizá-la e mobilizá-la noutros contextos e com outras finalidades.
Face a esta realidade torna-se evidente que o modelo de escola atual requer uma
metamorfose profunda quer a nível político, como organizacional e profissional.
Há que pensar e desenvolver uma nova forma de organizar a escola e o seu currículo.
As políticas educativas apontam cada vez mais para a autonomia das escolas e as
estruturas diretivas e intermédias das escolas devem cada vez mais seguir esse fio condutor
e explorar todo o novo espaço organizacional que se abre com esta realidade, mas o
epicentro da mudança terá que ser o professor e a sua prática profissional.
Há que mudar o foco do campo político e administrativo, que prescreve um currículo
(ainda que aceitemos o currículo prescrito que um dado poder político considere como
necessário) para o palco da ação educativa que é a escola e a sala de aula, onde o currículo
prescrito se transforma em currículo aprendido, onde se terá de flexibilizar e diferenciar os
processos para a inclusão de todos, para que todos possam ter o máximo de sucesso, pois a
missão central de escola é fazer aprender todos os alunos (Roldão, 2009).
Desta forma e porque o cenário de flexibilidade curricular que se apresenta no palco
educativo português é um caminho em exploração, este será o epicentro da reflexão que se
encontra centrada no trabalho desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Santo André,
localizado no Concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal (uma das 235 escolas
participantes no projeto piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) no ano letivo
2017-2018).
É de salientar que no cenário nacional o Agrupamento de Vila Nova de Santo André é um
Agrupamento de média dimensão, apresentando cerca de 1400 alunos, 150 docentes e 50
técnicos administrativos e auxiliares e que, não fugindo a todos os constrangimentos e
potencialidades existentes na embriogénese de um projeto, o Agrupamento, trilhou o seu
caminho entre dúvidas e certezas colocando sempre o enfoque na melhoria das
aprendizagens efetivas e dos resultados escolares dos seus alunos.

PAFC – O olhar dos seus atores
Nesta reflexão o nosso olhar centrou-se no projeto de flexibilidade curricular ao nível das
turmas do 5º ano de escolaridade, tendo-se este construído em torno do tema: Os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos.

16

Neste projeto a flexibilidade curricular teve expressão máxima ao nível das práticas de
trabalho colaborativo entre os docentes dos 5 conselhos de turma de 5º ano tendo este
trabalho colaborativo sido potenciado devido ao facto destes conselhos serem na maioria
das turmas coincidentes o que conduziu a um trabalho em equipas pedagógicas de forma
natural.
Analisando a esfera organizacional do projeto em causa é de salientar o facto de que para
a consecução do mesmo todos os docentes contribuíram com os tempos letivos das suas
disciplinas (e não necessariamente o mesmo número de tempos por disciplina, mas sim o
número de tempos necessários à exploração dos conteúdos em causa), tendo nesses tempos
sido desenvolvidas dinâmicas de trabalho diferentes das habituais que foram previamente
discutidas em pequeno grupo por docentes do conselho de turma em momentos de reunião
informal e que por vezes se traduziram em práticas partilhadas entre docentes em contexto
de sala de aula.
Ao nível organizacional, foi evidenciado também como fator potenciador de sucesso do
projeto o facto de os tempos letivos em que este se desenvolveu terem sido muitas vezes
contínuos na mancha horária das turmas, o que permitiu aglutinar de forma mais efectiva os
conhecimentos de disciplinas distintas em torno do grande tema: os Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos.
É de salientar que, a orgânica deste projeto, tentou nunca perder o foco das
aprendizagens essências de cada disciplina, pelo que independentemente das estratégias
pedagógicas desenvolvidas o currículo foi o denominador comum, na tabela seguinte está
expresso algum do currículo desenvolvido no âmbito deste projeto.
Tabela 1 – Contributo de cada disciplina na consecução do PAFC
Disciplina

Conteúdos disciplinares trabalhados

Português

Análise de textos (texto narrativo)

História e Geografia de
Portugal

Estudo da história dos Jogos Olímpicos e o papel da mulher na participação
dos mesmos ao longo dos tempos

Inglês

Ensaio dos Hinos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Matemática

Estatística (Análise de records olímpicos)

Ciências Naturais

A água - Importância da Hidratação

Educação Física

Treino de modalidade olímpicas

Educação Tecnológica
Construção de tochas e coroas
Educação Visual
NOTA: A Biblioteca Escolar articulou com os conselhos de turma sendo um espaço de pesquisa e de trabalho.

Utilizando os dados presentes na tabela e fazendo uma apreciação/análise do processo os
docentes consideram que o facto de os alunos poderem, por exemplo, estudar o o texto
narrativo, fazendo-o com textos contextualizados nesta temática, motivou-os e apropriouos mais rapidamente dos conteúdos em questão; o facto de poderem, através da análise de
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diferentes records olímpicos, adquirir a noções estatísticas, fê-los compreender os conceitos
de forma mais consistente, reconhecendo os alunos a aplicabilidade destes conhecimentos
na vida real.
Em suma, no que a fatores internos do Agrupamento concerne, os docentes envolvidos
referiram que apesar de se ter apresentado inicialmente como uma fraqueza as muitas
dúvidas e inseguranças apresentadas, decorrentes do facto de este ser um projeto piloto e
se apresentar como um caminho desconhecido, tal conduziu à maior necessidade de criação
de momentos internos de discussão e partilha de ideias, o que se revelou positivo
nomeadamente na escolha do tema do projeto e na sua orgânica e/ou seu modo de
operacionalização, levando a uma maior apropriação por parte destes.
A somar ao anteriormente exposto, evidencia-se também como fator determinante para
o desenvolver do projeto o facto de este ser pensado, construído, desenvolvido,
monitorizado e avaliado por um conjunto de docentes que desenvolve a sua prática letiva no
mesmo agrupamento há longo tempo tendo, por tal, um profundo conhecimento dos pares,
das suas potencialidades e dos seus constrangimentos
Outro fator apresentado como preponderante foi a existência, no seio do grupo, de um
docente que, pelo seu perfil, liderou o grupo, agregando os diversos elementos.
Projetando a análise para o campo exterior ao Agrupamento apresentou-se como uma
oportunidade o facto de se ter envolvido os Encarregados de Educação, nomeadamente na
pesquisa de informação e na construção de materiais diversos com os seus educandos e
também o facto dos Encarregados de Educação terem sido levados ao Agrupamento no dia
Olímpico, dia em que os alunos simularam um dia nos jogos olímpicos.

Considerações Finais
Após radiografada a realidade deste agrupamento, torna-se claro aos docentes nele
envolvidos que esta forma de pensar e agir em educação é de facto condição sine qua non
para a mudança de paradigma, que a velha cartilha pedagógica e organizacional se encontra
desfasada e que tal como refere Roldão (2003) os professores têm de deixar de considerar a
sua disciplina como soberana, havendo cada vez mais a necessidade de criar espaço para
interceções e pontos de contacto no currículo.
Assente numa premissa de que a realidade não é estanque e que a educação também não
o pode ser, torna-se grande o desafio de pensar a ação docente e o modelo organizativo das
escolas, esperando este grupo de docentes que se atue no futuro de forma mais holística e
integrada flexibilizando não só as práticas como também os tempos, os lugares e os
intervenientes no currículo.
Que a gestão do currículo deve ser flexível e que tal implica a tomada de decisões, que o
professor não pode ser mais um simples executor do currículo prescrito, que a escola deve
questionar-se sobre a forma de gestão do currículo para que a aprendizagem faça sentido
aos alunos, para que estes possam desenvolver as competências previstas no perfil do aluno
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do século XXI não podendo o aluno ser mais um mero receptor, ele tem que estar no centro
do processo educativo.
A escola não pode mais almejar que todos aprendam de mesma forma e ao mesmo ritmo,
pois, apesar do mestre na cadeira dizer a todos, não ensina a todos, tal como refere Padre
António Vieira no Sermão do Espirito Santo, explicitando este que o mestre dizia a todos
porque todos ouviam mas não ensinava a todos, porque uns aprendiam e outros não pois
para aprender não bastava ouvir por fora, era necessário entender por dentro1.
Contudo, e tal como está presente no relatório da OCDE de avaliação intermédia do
projeto, estas práticas apesar de serem vitais, não serão completamente atingidas a curto
prazo e cultivar estas ou outras práticas profissionais que permitam aos professores e alunos
exercer a autonomia leva tempo.
Nesta linha de pensamento, torna-se evidente também a este grupo de docentes que a
identificação de opções curriculares eficazes que o PAFC permite será um processo lento e
gradual, que acontecerá a diferentes ritmos dependendo de muitas variáveis, que será um
processo onde se jogam capacidades individuais e colectivas para “experimentar” novas
possibilidades, sempre no sentido de fazer coincidir a ideia de sociedade que se tem e a de
escola que sirva essa ideia e que as diversas hipóteses organizativas já “experimentadas” nas
escolas portuguesas mostram que há a necessidade de mudar e encontrar um modelo
organizativo próprio, tal como referem Formosinho, Alves e Verdasca (2016).

Referências Bibliográficas
Formosinho, J.; Alves, J. M. e Verdasca, J. (org) (2016) Uma nova organização pedagógica da
Escola: Caminhos de possibilidades. V. N. de Gaia: Fundação Manuel Leão.
Roldão, M.C. (2003) Diferenciação Curricular Revisitada – Conceito, Discurso e Praxis. Porto:
Porto Editora.
Roldão, M.C. (2009) Estratégias de Ensino. V. N. de Gaia : Fundação Manuel Leão.
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000019pdf.pdf (acesso em 15/10/2018)
Curriculum Flexibility and Autonomy in Portugal - an OECD Review
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Cf. http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000019pdf.pdf

19

A articulação entre a educação formal e não formal no projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular: um exemplo prático de
operacionalização
Ilídio André Costa
Agrupamento de Escolas de Santa Bárbara, Gondomar
Planetário do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal

Mário João Monteiro
Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Universidade do Porto

Daniel Folha
Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Universidade do Porto

Filipe Pires
Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Universidade do Porto

Resumo
O Planetário do Porto – Centro Ciência Viva (PP-CCV), propriedade da Universidade do Porto,
encontra-se sob a gestão científica e operacional do Centro de Astronomia/Astrofísica dessa
mesma universidade (CAUP). Este tem, entre outras, a missão estatutária de apoiar o ensino da
astronomia nas escolas dos ensinos básico e secundário.
Na persecução desta missão o PP-CCV acompanhou, desde a primeira hora, a implementação
do projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Desta forma, em linha com a referida
experiência pedagógica, ele próprio implementou, no ano letivo de 2016/2017, um programa
educativo experimental que tem como ponto de partida o Perfil dos Alunos no final da
escolaridade obrigatória e as Aprendizagens Essenciais.
É, pois, objetivo da presente comunicação, refletir sobre um exemplo prático de como o ensino
formal e não formal se podem potenciar mutuamente e cumprir os princípios e regras
orientadores da conceção, operacionalização e avaliação do currículo.
Palavras-chave: Educação formal; educação não formal; projeto de autonomia e flexibilidade
curricular; educação em ciência; astronomia.

1.O Planetário do Porto – Centro Ciência Viva (PP-CCV)
É comum, na rede de Centros Ciência Viva (CV, 2018), a estreita colaboração com unidades
de investigação. Contudo, o PP-CCV é o único centro, dessa rede, integrado, ele próprio,
numa unidade de investigação da área científica da sua intervenção – o Instituto de
Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).
O IA (2018):
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é a maior unidade de investigação na área em Portugal, englobando mais de dois terços de
todos os investigadores ativos em Ciências do Espaço em Portugal. É também responsável
por uma fração ainda maior da produtividade nacional em revistas internacionais ISI na área
das Ciências do Espaço. Esta é a área científica com maior fator de impacto relativo (1,65 vezes
acima da média internacional) e o campo com o maior número médio de citações por artigo
para Portugal.

O IA resultou da fusão, em 2015, de duas unidades de investigação: o Centro de
Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa (CAAUL) e o Centro de Astrofísica da
Universidade do Porto (CAUP). Este último correspondia à unidade de investigação FCT
(Fundação para a Ciência e a Tecnologia – agência pública) que tinha como instituição de
acolhimento o Centro de Investigação em Astronomia/Astrofísica da Universidade do Porto
(CIAAUP): uma associação privada, sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública.
Assim, esta associação passou a acolher o IA, desde 2015, como unidade de investigação. O
PP-CCV é propriedade da Universidade do Porto, cabendo ao CIAAUP a sua gestão científica
e operacional. Dada a missão consagrada estatutariamente, o CIAAUP e por inerência o PPCCV, para além de se dedicar à divulgação científica, trabalha ainda em comunicação e ensino
da astronomia, apresentando uma média anual de 30.000 visitantes.
Para além de 62 investigadores e da Unidade de Administração e Serviços (comuns ao IA),
o PP-CCV conta, atualmente, com: um Diretor Executivo; um Coordenador (que executa a
função, também, de dinamizador de atividades); um designer / editor; um elemento
responsável pelas tecnologias digitais de informação e comunicação (que executa a função,
também, de dinamizador de atividades); um responsável pelas redes sociais / press release
(com funções, igualmente, de dinamização de atividades); um dinamizador de atividades (em
exclusividade) e um docente do ensino básico e secundário.

2. Comunicação, divulgação e ensino das ciências: clarificação de conceitos
Como já atrás ficou dito o CIAAUP e por inerência o PP-CCV tem, entre outras, as missões
estatutárias de promover a comunicação de ciência, a divulgação da astronomia e o apoio ao
ensino da astronomia nas escolas dos ensinos básico e secundário. Assim, e como o presente
artigo pretende abordar apenas a componente educativa do trabalho realizado no PP-CCV,
torna-se necessária a distinção clara entre estes conceitos, de forma a melhor compreender
o programa educativo que se apresentará.
Quotidianamente, em muitos meios académicos e inclusive de instituições que promovem
a comunicação científica, o conceito de divulgação científica é, intencionalmente, utilizado
de forma a afastar esta última prática, do trabalho de comunicação científica. Nesse sentido,
autores como Kunth (1992), Bueno (2010) e Crato (2016) reservam para a divulgação científica
todo o exercício de diálogo entre peritos (ou seus mediadores constituídos) e público leigo
e que assumiu, desde a sua génese uma missão de educação social. Assim, a divulgação tem
um papel central no cativar do público para a ciência e, consequentemente, para a promoção
da literacia científica. Informa sobre temas importantes da ciência atual; revela fontes e
promove o gosto pelo conhecimento – mostra a ciência como “mais uma” criação humana e
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que, por isso, faz parte da vida, do nosso quotidiano, da nossa cultura (Crato, 2016). Para
estes autores, o conceito de comunicação científica emerge como uma componente de
disseminação ou difusão de “conteúdos” entre pares especialistas (disciplinares ou
interdisciplinares).
Contudo, esta distinção clara entre os conceitos de comunicação e divulgação científicas
é, para alguns autores, artificial. Por exemplo, Lewenstein (2003), Burns, O’Connor e
Stocklmayer (2003) consideram que a divulgação científica está inclusa no conceito genérico
de comunicação científica.
Menos discutível é a distinção dos conceitos de divulgação e de ensino das ciências. Ainda
assim, a utilização, em muitos contextos, do conceito de educação, em detrimento do
conceito de ensino, prende-se com a assunção de que uma das missões da escola é, além de
ensinar, educar: mais do que delinear sequências didáticas para a compreensão do
conhecimento, a escola reflete na mobilização dos conhecimentos e capacidades
desenvolvidas pelos alunos e na reflexão sobre os sistemas de valores.
Ainda que distintos, a educação e o ensino formais, são processos organizados, com
programas (e/ou metas curriculares) e com momentos de avaliação obrigatórios que
contribuem decisivamente para a obtenção de certificação (Crato, 2016).
Se a divulgação pode escolher os temas com que quer despertar o público, mesmo que
eles sejam pontuais e dispersos, tal não é opção quando falamos de ensino. Se para a
divulgação basta o despertar pelo gosto da ciência (mesmo que pontual e estanque), em
torno de um tema, para o ensino o objetivo é a apreciação positiva sobre todo um programa
(com a diversidade dos temas que ele inclui) e, mais importante, a mobilização dessas
capacidades e conhecimentos (Costa, Monteiro & Costa, 2010). Concretizando: a divulgação
científica tende a ser fortuita, enquanto o ensino tende a ser sistemático.

3. O PP-CCV na autonomia e flexibilidade curricular
Na persecução de uma das suas missões estatutárias o PP-CCV acompanhou, desde a
primeira hora, a implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Desta
forma, em linha com a referida experiência pedagógica, ele próprio implementou, no ano
letivo de 2016/2017, um programa educativo experimental que teve como ponto de partida o
Perfil dos Alunos no final da escolaridade obrigatória e as Aprendizagens Essenciais.
De forma a esboçar um programa educativo que tornasse mais eficiente a educação não
formal, em astronomia, promovida pelo PP-CCV, começou-se por analisar todos os recursos
existentes no próprio PP-CCV. Após, procedeu-se ao cruzamento desses mesmos recursos
com as aprendizagens essenciais, programas, orientações e metas curriculares da
escolaridade obrigatória (do pré-escolar ao ensino secundário). Com base nesse trabalho,
delinearam-se sequências didáticas; produziram-se (ou fizeram-se revisões) de guiões de
laboratórios para os visitantes e de roteiros de visita, para os dinamizadores (de forma a
uniformizar as sequências didáticas).
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O resultado foi a estruturação de um programa educativo2 com dezanove sequências
didáticas diferentes e que cobrem todos os anos da escolaridade obrigatória; dez áreas
curriculares disciplinares diferentes e uma lógica que pode, mediante a opção do professor,
ser disciplinar ou interdisciplinar (figura 1).

Fig.1. Banner de publicitação do programa educativo do PP-CCV para o ano letivo de 2017-2018
(http://planetario.up.pt)

As modalidades do programa educativo assim estruturado são diversas, independentes,
mas complementares. Desta forma, cada uma pode ser realizada individualmente ou,
alternativamente, ser estruturado todo um percurso que inclua duas ou mais modalidades.
São essas modalidades que, de seguida, se apresentam.
3.1. Sessões de planetário digital
As sessões de planetário, nas instalações do PP-CCV, incluem dois momentos. No
momento imersivo há a projeção de uma sessão gravada (de que são exemplo as das figuras
2 e 3), previamente selecionada pelo professor. Elas incluem domínios de astronomia mas
onde, de forma interdisciplinar, se aprofundam conteúdos da biologia, geologia, química e
física. Num outro momento, o dinamizador da sessão, explora temáticas ao vivo. Também
sob escolha do professor poderão ser utilizadas curtas-metragens temáticas, adaptadas aos
objetivos da visita.

Fig. 2. Sessão gravada “Vida: uma história cósmica” (à esqueda) – Nela presenciamos a origem da vida;
entramos nas células; assistimos à fotossíntese; deslumbramo-nos com os ecossistemas; viajamos pelo Tempo

2

Cf. http://planetario.up.pt/pt/planearescolas
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Geológico; testemunhamos a dinâmica interna e externa da Terra. Na sessão gravada “O Fantasma do
universo” (à direita) – embrenhamo-nos no lado escuro do Universo que, apesar de invisível, é o seu
fundamento. (© California Academy of Science, Planetário do Porto – Centro Ciência Viva).

Fig. 3. Sessões gravadas: “O espantoso telescópio” (à esqueda) e “Vitor à descoberta do Sistema Solar” (à
direita). Com elas podemos passear pelo Sistema Solar, visitar exoplanetas, deslumbrarmo-nos com os
enxames de estrelas… de galáxias. Tudo isto, espreitando pelos mais poderosos telescópios jamais
construídos (© Planetário do Porto – Centro Ciência Viva).

Contudo, as sessões de planetário digital não se limitam aos espaços do PP-CCV. Elas
também podem acontecer no nosso planetário portátil (figura 4). Com ele podemos observar
a nossa estrela, passear pelos planetas, visitar satélites, deslumbrarmo-nos com “chuvas de
estrelas”.
O PP-CCV adquiriu o seu primeiro planetário portátil em 1990. Desde então, o projeto
desenvolve-se através de protocolos de colaboração estabelecidos com as escolas e
autarquias, tendo já abrangido mais de 250 mil crianças. O objetivo é levar a astronomia às
escolas, mesmo a partir dos 4 anos de idade. As sessões têm uma duração típica de 45
minutos. São preparadas e apresentadas por colaboradores do PP-CCV e adaptadas ao nível
escolar dos alunos.

Fig. 4. O planetário portátil é composto por uma cúpula insuflável de 6 m de diâmetro por 3,2
m de altura. Está equipado com um sistema de projeção digital 1k de última geração (©
Planetário do Porto – Centro Ciência Viva).
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3.2. Laboratórios / oficinas
Na sequência das sessões de planetário digital, podem desenvolver-se atividades práticas,
em que os alunos são os atores principais (figura 5): À descoberta do sistema solar; A
impressão digital dos astros; Ótica uma janela para o Universo; Construção de relógios de Sol;
Distância às estrelas; Conhecer a Terra, a Lua e o Sol; Impressão digital dos astros.

Fig. 5. Laboratório “À descoberta do Sistema Solar”. Todas as atividades práticas, ainda
que com adaptações, podem ser realizadas em espaços que não os do PP-CCV.
(© Planetário do Porto – Centro Ciência Viva)

Também elas podem decorrer nos espaços do PP-CCV (laboratórios), ou em espaços
externos (oficinas). Para as nossas saídas contamos com o apoio da Astroteca sobre rodas
(figura 6).
Apesar destas atividades serem limitadas a 30 participantes por sessão, elas podem
decorrer de forma alternada entre si ou com a sessão do planetário.

Fig. 6. Astroteca sobre rodas. Esta carrinha permite-nos levar a experiência educativa do PP-CCV,
para foras dos limites físicos das nossas instalações (© Planetário do Porto – Centro Ciência Viva)
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3.3. Observações astronómicas
As observações astronómicas, diurnas e noturnas, podem ser realizadas, utilizando
diferentes telescópios.
As sessões são orientadas por colaboradores do PP-CCV e realizadas com equipamento
próprio. Com elas poder-se-á observar o Sol ou, alternativamente, o céu noturno (figura 7).
Para além disso, também se demonstra como se utiliza o telescópio.

Fig. 7. Observação da última “super Lua”: 14 de novembro de 2016. Nesta atividade o PP-CCV foi
visitado por centenas de pessoas fascinadas pela Astronomia
(© Planetário do Porto – Centro Ciência Viva).

3.4. Exposições permanentes / itenerantes
O PP-CCV produziu diversas exposições que podem ser disponibilizadas para as escolas.
As exposições são compostas por estruturas tipo roll-up (figura 8) fáceis de transportar e
montar e abordam vários temas de Astronomia e ciências do espaço.

Fig. 8. Roll-ups da exposição “Da Terra aos confins do universo”.
© Planetário do Porto – Centro Ciência Viva.
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3.5. Palestras
O PP-CCV estruturou diversas palestras sobre temas relacionados com a Astronomia: O
Sol; O Sistema Solar e a sua origem; Exoplanetas: outros mundos; O Nosso Universo; Os
grandes desafios da Astronomia. Poderão ainda ser abordados outros temas, adaptados ao
público alvo. Criou-se, assim, um programa próprio dirigido aos alunos e professores (Figura
9).
As palestras são apresentadas por elementos do Instituto de Astrofísica e Ciências do
Espaço (IA), têm duração típica de 40 minutos e abordam os temas numa linguagem
acessível, mas com rigor científico.

Fig. 9. Palestra no auditório do PP-CCV. © Planetário do Porto – Centro Ciência Viva

4. Conclusão
O programa educativo apresentado está, desde o ano letivo de 2016/2017 a ser,
efetivamente, implementado. Para que tal fosse possível, tornou-se necessário introduzir um
modelo de marcações de visitas diferente daquele que tinha vindo a ser utilizado no PP-CCV.
Assim, todas os pedidos dos professores, para marcações, passaram a ser analisadas, num
momento anterior à visita, de forma a verificar a sua adequação ao ano de escolaridade dos
alunos e objetivos do professor ao realizar a visita.
De forma a permitir algum acompanhamento dos docentes em visita, implementou-se um
sistema de certificação de presenças que parte de uma base de dados, também criada de raiz
e que permite, igualmente, a avaliação do trabalho do PP-CCV, por parte dos professores.
Pretende-se, assim, que todo este conjunto de estratégias concorram para que os ensinos
formais e não formais se potenciem mutuamente, sem incorrerem no ato simplista de se
tentarem imitar. Por outro lado, demonstra-se que tal complementaridade são, não só
viáveis, mas também facilitadoras dos processos da educação formal, em “escolas reais” com
“atores reais”.
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Resumo
A presente comunicação enquadra-se num trabalho investigativo em curso no âmbito do
Desenvolvimento Curricular. Tem como objetivo compreender as políticas curriculares no 1º
Ciclo do Ensino Secundário em Angola, nomeadamente ao nível do ensino da Matemática, bem
como averiguar o seu carater flexível e as possibilidades de inovação que carreia. O trabalho
apresentado baseou-se numa metodologia de natureza qualitativa e interpretativa e envolveu
uma análise de conteúdo de documentos oficiais e manuais escolares. Os resultados
preliminares relacionam-se com o perfil de saída, os objetivos, os temas e as tarefas
matemáticas propostas pelos manuais escolares, bem como com a influência da reforma
educativa em Angola na melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, e
permitem-nos concluir que a flexibilização curricular é uma mudança estrutural que não
alcançou, ainda, os níveis da inovação curricular.
Palavras-chave: Política curricular; Matemática no 1ºCES; flexibilização; inovação

Introdução
Angola tem procurado diminuir o número de crianças e de jovens fora do sistema de
ensino, graças às políticas que tem adotado no sistema de educação, uma vez que todo o
cidadão tem direito à educação, independentemente do sexo, raça, etnia e crença religiosa
(INIDE, 2003).
O estudo em que se baseia esta comunicação tem como objetivos (i) compreender a
evolução das políticas curriculares no 1º Ciclo do Ensino Secundário em Angola, ao nível do
ensino da Matemática e (ii) averiguar o carácter flexível das políticas e as possibilidades de
inovação que carreiam.
Esse estudo está associado a uma investigação qualitativa de natureza descritiva e
interpretativa, baseada numa recolha de dados em documentos educacionais e, em
particular, nos instrumentos do currículo da Matemática no 1º Ciclo do Ensino Secundário em
Angola. Neste âmbito, destacam-se duas legislações que marcam dois períodos educacionais
em Angola, nomeadamente o Decreto nº 40/80, de 14 de maio – Estatuto Orgânico do
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Ministério da Educação de Angola –, que marca a época de1980 a 2001, e a Lei nº 13/01 de 31
de dezembro – Lei de Bases do Sistema de Educação de Angola – que abrange o período de
2001 a 2016.
Os investigadores foram os principais instrumentos de recolha de dados, sendo a análise
de conteúdo a técnica privilegiada no seu tratamento.
Apresentamos de seguida uma breve evolução histórica das políticas curriculares que
estabeleceram regras no sistema educacional no período que decorreu entre 1980 e 2016.

1. Políticas educativas em Angola
Após a independência, alcançada em 1975, Angola prepara-se para uma reforma
educativa. Em 1978, o Ministério da Educação (MED) publica os princípios de base para a
reformulação do Sistema de Educação, com base nas linhas diretivas saídas do 1º Congresso
do MPLA-PT. A partir daí, implementam-se novas políticas, definidas com a promulgação do
Decreto nº 40/80, de 14 de maio, que regula o Sistema de Educação (Domingas, 2005).
A sua política curricular para a Matemática do III Nível (7ª e 8ª classes) é caraterizada por
um plano curricular nacional, verticalmente orientado de cima a baixo e de cumprimento
obrigatório. Os seus programas de ensino são acompanhados de manuais escolares e
orientações para avaliação das aprendizagens, ditando as regras do processo de ensinoaprendizagem, reservando para o professor o papel de mero executor das políticas.
Na segunda metade dos anos de 1980, surgem constrangimentos e dificuldades na gestão
do Sistema de Educação. O Ministério da Educação realiza um diagnóstico do Sistema, no
qual identifica debilidades e necessidades transversais de mudança, enquadradas em três
dimensões: (i) a função social da escola do Ensino de Base; (ii) o conteúdo da educação e
questões gerais da organização do processo docente educativo e (iii) o desenvolvimento
quantitativo da educação (MED, 1986).
Em 1990, o País dá inicio a mudanças profundas a nível político e socioeconómico, o que
torna visível a necessidade de uma readaptação do Sistema Educativo, de modo a poder
responder às novas exigências. Assim, em 1996, o Instituto Nacional de Investigação e
Desenvolvimento da Educação (INIDE) apresenta, às escolas e aos professores, programas
de ensino readaptados à realidade de um sistema político multipartidário (Domingas, 2005).
Com base nas necessidades crescentes de mudança e as influências das agendas globais
sobre a educação, é publicada a Lei nº 13/01, de 31 de dezembro [Lei de Bases do Sistema de
Educação], que visa a preparação dos indivíduos para os desafios políticos, económicos e
sociais do País. Estabelece o sistema de educação focalizado na formação harmoniosa e
integral do individuo. Identifica-se, no ponto 2, do art.º 2º, dessa Lei, o propósito de dar
espaço tanto aos órgãos intermédios e singulares quanto às iniciativas da educação: “As
iniciativas da educação podem pertencer ao poder central e local do Estado ou a outras
pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, competindo ao Ministério da Educação
e Cultura a definição das normas gerais de educação, nomeadamente nos seus aspetos
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pedagógicos e andragógicos, técnicos, de apoio e de fiscalização do seu cumprimento e
aplicação”. De entre as várias iniciativas propostas, destaca-se a regulamentação do órgão
denominado Zona de Influência Pedagógica, cuja missão é “promover oportunidades para a
constante reflexão sobre a prática em sala de aulas e a contínua atualização metodológica
dos professores, técnicos e especialistas da educação com vista a melhorar a qualidade do
ensino” (INFQ, 2015, p. 2)3. Este órgão de apoio metodológico agrupa escolas mais próximas
e funciona em colaboração com a coordenação de Matemática das escolas que pertencem a
essa zona.

2. Políticas curriculares para o III Nível (1º CES) em Angola, no ensino da Matemática
O Decreto nº 40/80, de 14 de maio, que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério da
Educação, abrange o primeiro período de legislação, de aproximadamente 20 anos, a favor
do sistema educativo e curricular, enquanto a Lei nº 13/01 – Lei de Bases do Sistema de
Educação – estimula a afirmação de um segundo período, com duração aproximada 15 anos,
verificando-se uma diminuição do ciclo de vida das políticas educativas.
Durante a vigência do Decreto nº 40/80, de 14 de maio, o sistema de educação estava
organizado da seguinte forma: Iniciação e três níveis de ensino, nomeadamente o Ensino de
Base4, o Ensino Médio ou o equivalente (Pré-Universitário) e o Ensino Superior. O aluno tinha
de frequentar 1 ano de Iniciação e percorrer os subsistemas de ensino na ordem [(4+2+2)+(3
ou 4)+(5 ou 6)], perfazendo no máximo 18 anos para terminar a graduação. Com a publicação
da Lei nº 13/01, de 31 de dezembro, o sistema de educação passa a organiza-se da seguinte
forma: Educação Pré-escolar5 e três Níveis de Ensino (Primário, Secundário6 e Superior). O
aluno pode frequentar os 5 anos de Educação Pré-Escolar e seguir os subsistemas de ensino
na ordem [6+(3+(3 ou 4))+(4 a 6)], perfazendo no máximo 19 anos para alcançar a graduação.
Entre o primeiro e o segundo período verificamos o aumento do nível de escolarização
obrigatória (de 4 para 6 anos). Para o Decreto nº 40/80, o III Nível do Ensino de Base
compreendia dois anos de escolaridade (7ª e 8ª), com 11 disciplinas. Enquanto para a Lei nº 13
/01, o 1º CES contempla três anos (7ª, 8ª e 9ª), tendo sido introduzida mais uma disciplina
(Educação Laboral) perfazendo um plano curricular de 12 disciplinas. A Educação Laboral veio
promover a componente técnica de modo que o aluno estabeleça um vínculo entre educação
formal, vocação e trabalho socialmente útil. Ambos os períodos contemplam disciplinas das
áreas das Línguas, da Matemática, das Ciências, das Ciências Humanas e das Artes Visuais
(Desenho).
Com base nos períodos de cada documento legislativo, apresentamos de seguida a
evolução das políticas curriculares no ensino da Matemática entre III Nível e 1º CES, tendo em
conta as categorias, os objetivos e os temas.
3

INFQ – Instituto Nacional de Formação de Quadros, neste caso da Educação.
Inclui a Iniciação, I Nível, II Nível e III Nível.
5
Contempla a Creche e Jardim Infantil.
6
Compreende o 1º Ciclo e o 2º Ciclo.
4
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No primeiro período não se encontra definido o perfil de saída dos alunos da 8ª classe,
mas no segundo período esse perfil já está determinado, tendo sido baseado nos pilares da
educação propostos por Delors et al. (1998) para o milênio 2000, nomeadamente: (1)
aprender a conhecer, (2) aprender a fazer, (3) aprender a viver juntos e (4) aprender a ser.
Aprender a conhecer visa não tanto a aquisição de um repertório de saberes codificados,
mas antes o domínio do conhecimento para compreender o mundo, pelo menos na medida
em que isso é necessário para viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades e para
comunicar ideias. Aprender a conhecer e aprender a fazer têm limites muito flexíveis, mas o
aprender a fazer está mais estreitamente ligado à questão da competência, ou seja, pôr em
prática os conhecimentos, desenvolver a capacidade de transformar o progresso dos
conhecimentos em inovações geradoras de novos conhecimentos (Delors, 1998). Para tal, é
preciso deslocar o pêndulo da noção de qualificação para a noção de competência, do
domínio cognitivo para os sistemas de produção, da noção de qualificação profissional para
a noção de competência pessoal, das tarefas rotineiras para as tarefas de exigência
intelectual, de conceção, de estudo ou de organização de dados. Deste modo, “as
aprendizagens devem evoluir e não podem mais ser consideradas como simples
[ferramentas] de transmissão de práticas mais ou menos rotineiras, embora estas continuem
a ter um valor formativo que não é de desprezar” (Delors et al., 1998, p. 91). Para poder agir
sobre o meio envolvente; o aprender a viver juntos é participar e cooperar com os outros
nas atividades socialmente úteis; finalmente aprender a ser, via essencial que integra os três
precedentes (idem, pp. 90-93).
Como, na perspetiva desses autores, o sujeito é indivisível, as quatro vias da aprendizagem
constituem, em última instância, apenas uma, pois os seus limites não são nítidos; existem
múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de inflexão. Adiantam ainda que, em geral,
o ensino formal orienta-se, fundamentalmente, para o aprender a conhecer e, em menor
escala, para o aprender a fazer. As duas outras aprendizagens dependem, maioritariamente,
de circunstâncias aleatórias quando não são tidas, de algum modo, como prolongamento
natural das duas primeiras. Entretanto, Jacques Delors e a sua comissão pensam que cada
um dos “quatro pilares do conhecimento deve ser objeto de atenção igual por parte do
ensino estruturado, a fim de que a educação apareça como uma experiência global a levar a
cabo ao longo de toda a vida, no plano cognitivo como no prático, para o indivíduo enquanto
pessoa e membro da sociedade” (idem, p. 94).
Para colmatar as lacunas sobre as políticas curriculares vigentes na base da vigência do
Decreto nº 40/80, de 14 de maio, e atender os desafios da Educação para o Século XXI, o INIDE
(2003) define o perfil de saída dos alunos que terminam o 1º CES, obedecendo apenas três
campos de aprendizagem, nomeadamente, os campos do Saber, do Saber-Fazer e do SaberSer:
Campo do Saber, o aluno:
 Possui conhecimentos e habilidades linguísticas de forma a expressar-se correta e
claramente;
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 Usa línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano
e para apropriação de informações;
 Ajustar-se, às mudanças sociais e tecnológicas da comunidade ou sociedade,
intervindo ativa e criticamente;
 Conhece as normas, as técnicas científicas e tecnológicas permitindo a sua inserção no
mundo do trabalho;
 Sabe adotar metodologia de trabalho e de aprendizagem para engrandecer o País;
 Conhece as leis que regulamentam a preservação do ambiente, emitindo opiniões
sobre o meio e contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida.
Campo do Saber-Fazer, o aluno:
 Possui capacidades que lhe permitam observar, analisar, abstrair e generalizar os
factos e fenómenos em geral;
 Sabe interpretar e representar esquemas técnicos, diagramas e gráficos;
 Utilizar e pesquisar dados estatísticos e informativos;
 Aplica conhecimentos, habilidades e hábitos adquiridos na resolução dos problemas
quotidianos;
 Sabe utilizar e conservar de forma correta, instrumentos e ferramentas adequadas às
tarefas.
Campo do Saber-Ser, o aluno:
 Revela juízo crítico sobre aspetos populacionais, ambientais, de saúde e outros
problemas sociais;
 Revela conhecimentos de pesquisa, organiza as informações para as transformar em
conhecimentos úteis para a sociedade;
 Revela sentido de responsabilidade e sabe adaptar-se às novas situações, começando
a assumir algumas opções necessárias para participar na vida em sociedade;
 Coopera com outros em tarefas e projetos comuns (INIDE, 2003, pp, 8 - 9).

Para revelar o potencial que cada sujeito tem e mudar a ideia utilitarista da Matemática
para os anos equivalentes às 7ª, 8ª e 9ª classes, o National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM) define novos objetivos para o aluno: (1) valorizar a Matemática, (2) adquirir confiança
na sua capacidade de fazer Matemática, (3) aprender a resolver problemas matemáticos, (4)
aprender a comunicar matematicamente, (5) aprender a raciocinar matematicamente”
(NCTM, 1991, p. 6).
Estes objetivos transmitem a ideia de formar um cidadão para a vida e, para tal,
recomendam que os conteúdos matemáticos interajam com situações que lhe dão origem
histórica, bem como com a cultura local. Assim, como é necessário desenvolver a linguagem,
a partir da resolução de problemas, de modo a fortalecer a confiança no que pode fazer e no
que pode aprender para dar sentido às novas situações problemáticas que surgem, de modo
a obter cidadãos preocupados com o desenvolvimento da ciência Matemática e do bem-estar
da humanidade.
Convém lembrar que a preocupação com a educação para o século XXI começa a dar os
seus primeiros passos na década de 60 do milénio passado e que, por isso, os programas
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curriculares passam a ser instáveis. Na vigência do Decreto nº 40/80, de 14 de maio,
analisamos os programas de Matemática editados pelo INIDE em 1996 (Ver os objetivos nos
anexos I a III), sendo depois substituídos com a publicação da Lei nº 13/01, de 31 de dezembro,
pelo programa de Matemática das 7ª, 8ª e 9ª classes, editado também pelo INIDE, mas em
2003 (Ver os objetivos nos anexos IV a VII). Para cada período legislativo, as políticas
curriculares angolanas, ligadas às finalidades do ensino da Matemática, também
contemplam, à sua maneira, os cinco objetivos da Matemática definidos atrás.
O mesmo se passou para as políticas curriculares. Em cada período legislativo, as políticas
curriculares angolanas definem objetivos transversais e a partir destes os objetivos
específicos, numa ordem em que os objetivos do campo do saber estão quantitativamente
em maior escala do que os objetivos do campo do Saber-Fazer. Estes, por sua vez, estão em
maior escala do que os objetivos do campo da Saber-Ser. Entretanto durante a vigência da
Lei nº13/01, de 31 de dezembro, os objetivos transversais do campo do Saber-Ser não se
prolongaram para os específicos, o que nos permite inferir que, para estas classes préprofissionais, a escola angolana se preocupa mais com o Saber, seguido do um Saber-Fazer,
e que nem sempre se preocupa em explicitar [ou desenvolver] o Saber-Ser.
Apresentamos na tabela seguinte uma análise quantitativa dos objetivos formulados para
cada um dos períodos referidos.
Tabela 1: Objetivos transversais e específicos previstos em cada período
Decreto nº 40/80, de 14/05 – Estatuto
Orgânico do Ministério da Educação de
Angola – de 1980 a 2001 [contempla 7ª e 8ª
classes]
Objetivos
transversais

Objetivos Específicos
Matemática - III Nível

Matemática - III Nível

Lei nº 13/01, de 31/12 – Lei de Bases do Sistema
de Educação em Angola- de 2001 a 2016
[contempla a 7ª, 8ª e 9ª classes]
Objetivos
transversais

Objetivos específicos
Matemática – 1º CES

Matemática – 1º CES

Freq. Abs.

%

Freq. Abs.

%

Freq. Abs.

%

Freq. Abs.

%

C.S.

7

46,6

27

62

1

11,1

38

65,6

C.S-F.

7

46,6

11

26

6

66,6

20

34,4

C.S-S.

1

6,6

5

12

2

22,2

0

0

15

≈100

43

100

9

≈100

58

100

Total

Os objetivos que respondem ao perfil do Saber-Ser, não sendo contemplados nos
objetivos específicos, faz emergir dois pensamentos: (1) que os alunos são contemplados
indiretamente, a partir da resolução de tarefas propostas ou (2) que perdem a oportunidade
de consolidar as noções de um juízo crítico, de conhecimentos de pesquisa, do sentido de
responsabilidade e do sentido de cooperar com outros em tarefas e projetos comuns. Se se
confirmar o primeiro pensamento, as aprendizagens circunscrevem-se em torno dos três
campos definidos, caso contrário, a formação integral do aluno ficará mutilada nos valores
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cívicos, nas atitudes de pesquisa em Matemática, na promoção da autoconfiança e no
trabalhar com os outros.
Segundo o NCTM (1991), os conhecimentos teóricos existem na medida em que são úteis
no decurso de alguma atividade com finalidade própria. Rigual et al. (2017) acrescentam que
são uma categoria especial no ensino da Matemática, pois constituem uma das formas com
que opera o pensamento matemático e a formação de conceitos contribui no alcance de
importantes objetivos da Matemática. As aprendizagens incluem o desenvolvimento da
“compreensão de conceitos, a fluência em procedimentos, competências em estratégias,
adequação de raciocínios e atitudes positivas” (NCTM, 1991, p. 7). Além disso, as atividades
que proporcionam esse desenvolvimento devem ser de natureza diversa e com diferentes
graus de desafios, com ênfase em tarefas que incluam questões exploratórias e/ou
problemas que exijam a formulação de generalizações, a justificação de respostas ou
processos de trabalho que permitam a variedade de caminhos de resolução (MCTM, 2017;
Ponte, 2005)7.
Em função da carga intelectual que os objetivos carregam em cada um dos períodos
legislativos em análise, os temas apresentados divergem nas denominações, na quantidade
e qualidade das aprendizagens e na carga horária anual. Assim, o contexto angolano
apresenta a primazia no desenvolvimento de conteúdos ligados ao sentido de número, de
operação Matemática, na utilização de procedimentos algorítmicos e heurísticos, assim
como o desenvolvimento do sentido de polígonos, descomposição de figuras, teorema de
Pitágoras, lugares geométricos, movimento no plano, cálculo de áreas laterais e volumes de
corpos. Em menor escala contempla os conteúdos sobre funções lineares, razões de um
triângulo retângulo, funções trigonométricas elementares, estatística e padrões de
proporcionalidade direta e inversa, conforme se apresenta na tabela seguinte:
Tabela 2: Temas previstos em cada período
Decreto nº 40/80, de 14/05 – Estatuto Orgânico do
Ministério da Educação de Angola – de 1980 a 2001
[contempla 7ª e 8ª classes]

Temas

7

Lei nº 13/01, de 31/12 – Lei de Bases do Sistema de
Educação em Angola- de 2001 a 2016 [contempla a 7ª, 8ª
e 9ª classes]

% do tempo

Temas

% do tempo

Geometria

51,4

Números e operações

43,0

Álgebra

41,4

Geometria

40,6

Função Linear

7,2

Funções

5,0

Estatística

4,4

Trigonometria

4,1

Proporcionalidade inversa

2,8

Cf. Relatório do 1º encontro sobre tarefas Matemáticas de João Pedro da Ponte e Joana Mata Pereira, em 2016.
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Verifica-se que existem 3 temas transversais nas duas legislações. Entretanto, a Lei nº
13/01, de 31 de dezembro, alarga para mais 3, perfazendo um total de 6 temas. Em cada
período, mais de 80% do tempo letivo é dedicado aos temas Álgebra/Números e Operações
e Geometria e menos de 20% dedicado ao resto dos temas (Funções, Estatística,
Trigonometria e Proporcionalidade Inversa). Em nenhum dos normativos se apresentam
conteúdos sobre Probabilidades, de acordo com o preceituado pelo NCTM para um currículo
ideal de Matemática para os anos de escolaridade 5-8: “deveria ampliar o conhecimento dos
alunos no que respeita a números, cálculo, estimação, medida, geometria, estatística,
probabilidades, padrões e funções e aos conceitos fundamentais da álgebra” (NCTM, 1991,
p. 77).
Com base nos objetivos e na estrutura dos temas verificamos, também, que existem
políticas definidas em cada período sobre metodologias de ensino e avaliação das
aprendizagens. Além disso, a passagem de uma legislação teve em conta a análise dos
resultados da avaliação dos programas curriculares, das mudanças políticas e
socioeconómicas verificadas na esfera social angolana e das agendas internacionais sobre a
educação para o milénio 2000.

Resultados e sugestões
No período compreendido entre 1980 e 2016, as políticas curriculares no 1º Ciclo do Ensino
Secundário não se mantiveram estáticas, uma vez que acompanharam a evolução política,
socioeconómica e educacional, tanto dentro como fora de Angola. A vigência do Decreto nº
40/80, de 14 de maio, insere-se no contexto da Matemática moderna. Nessa altura as políticas
eram centralizadas e orientadas de cima a baixo, cabendo aos objetivos curriculares ostentar
a categoria reitora do processo. Em cada nível de ensino definem-se objetivos para os perfis
dos campos do saber, do saber-fazer e do saber-ser, sendo eles os indicadores iniciais dos
temas da Álgebra, Geometria e Funções. Os conhecimentos são trabalhados na base do
raciocínio lógico dedutivo, coadjuvado com o indutivo e o abdutivo. São desenvolvidos em
três campos experienciais, nomeadamente o do exercício, o da resolução de problemas e o
da demonstração de teoremas. Os objetivos e os conteúdos temáticos encontram-se em
suportes do currículo do III Nível, nomeadamente os programas de Matemática, os manuais
e as orientações sobre a avaliação. O manual, para além de ser reconhecido como um
instrumento de trabalho do professor, tem a mesma função para o aluno. A par destes
instrumentos são identificados os instrumentos de desenho – por norma os mais tradicionais,
tais como papel, lápis, quadro e giz.
As políticas curriculares visam fornecer normas de qualidade ao processo de ensinoaprendizagem para o qual estão desenhadas. Por isso, é útil a recolha permanente de
informação acerca das aprendizagens e da funcionalidade dos próprios programas. No caso
do aproveitamento escolar, está orientado para a realização de testes escritos, sendo a
decisão sobre a transição calculada a partir da média aritmética das avaliações indicadas para
o efeito.
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Uma das avaliações mais significativa feita às próprias políticas curriculares e seus
programas de ensino foi realizada por um grupo de investigadores do Ministério da
Educação, em 1986. Os resultados identificaram elementos de estrangulamento das políticas,
ou o envelhecimento das mesmas, quanto às seguintes variáveis: (i) função social da escola
e do ensino de base; (ii) conteúdo da educação e questões gerais da organização do processo
educativo; e (iii) desenvolvimento quantitativo da educação. Os resultados da investigação
referida e os indicadores da agenda global de uma educação para todos, associadas às
mudanças políticas, socioeconómicas e culturais verificadas na sociedade angolana nos anos
90 do século passado, deram origem a uma inovação curricular (Lei nº 13/ 01, de 31/12).
No que diz respeito à Lei nº 13/01, 31/12 – Lei de Bases do Sistema de Educação –, esta prima
por uma política curricular centralizada, com indícios de algum poder local relativamente ás
iniciativas da educação. Apresenta um plano curricular para a Matemática do 1º CES mais
esvaziado de aprendizagens, quando comparado com o anterior, pois prima pela
sobrevalorização do perfil do saber em detrimento do saber-fazer, e não é sistemático com
o perfil do saber-ser.
A Álgebra, a Geometria e as Funções são temas que surgem complementados com outros
temas socialmente úteis para os alunos de 12 a 15 anos e para as exigências do mercado
angolano, que são a Estatística, a Trigonometria e a Proporcionalidade Inversa, mas
continuam a ser trabalhados na base dos meios tradicionais, de desenho e os impressos,
fundamentalmente. Mais de 80% da carga horária centra-se em dois temas – Números e
Operações e Geometria. Foram identificados três ambientes de aprendizagem,
nomeadamente o exercício, a resolução de problemas e, o mais pequeno, o da exploração
Matemática. Os conhecimentos matemáticos podem ser trabalhados na base dos raciocínios
dedutivo, indutivo ou abdutivo, sendo dada maior ênfase ao raciocínio indutivo, que
impulsiona o aluno à descoberta de regularidades Matemáticas. No entanto, exige
professores comprometidos com o sucesso do aluno. De registar, ainda, que sobressaem
orientações sobre avaliação formativa, estando a decisão de transição associada à aplicação
da fórmula ponderada, que valoriza a nota do exame na escala em 60% – (CF = 0,4 . CAP + 0,6
. CPE). Caso tenha obtido uma classificação negativa, reprova imediatamente na cadeira e na
classe.
O presente trabalho dá uma panorâmica da evolução das políticas educativas e
curriculares para o ensino da Matemática no 1º CES, tendo como pano de fundo a melhoria
da qualidade de ensino. A evolução traduz-se na definição do perfil de saída, no incremento
de temas interessantes para o milénio, a primazia dada ao raciocínio indutivo, a ênfase na
avaliação formativa e a aproximação das tarefas à semi-realidade. Todavia, existem
categorias que ainda precisam de ser melhoradas, nomeadamente, a explicitação, com
exemplos, do significado de cada perfil de saída, além de ser necessário valorizar mais o perfil
do saber-fazer e do saber-ser, reforçar os temas matemáticos com tarefas que respondam a
cada campo do perfil de saída, dispor de recursos educativos diversos e adequados ao
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processo, rever a fórmula ponderada da classificação final e atribuir mais autonomia às
estruturas intermédias e regulamentá-las de modo a fomentar a competitividade desejada.
Importa, ainda, referir que as iniciativas educativas dos órgãos intermédios, coletivos ou
singulares, ainda não são a outra face da moeda, daí as inovações que foram surgindo ao
longo desse tempo serem mais de cariz central do que a soma das partes locais. Assim, as
iniciativas educativas (flexibilização curricular) só serão visíveis se existir uma margem
significativa de autonomia nas escolas.
Os materiais impressos, os geométricos e os tradicionais, são insuficientes para conduzir
um processo de ensino-aprendizagem indutivo. É necessário implementar políticas que
atraiam o uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem para facilitar o próprio
processo.
Finalmente, sugerimos que as iniciativas das estruturas locais fomentem a necessária
indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão, com o intuito de elevar os índices da
articulação entre a teoria Matemática e as suas áreas de atuação prática, dando voz aos
alunos.
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Resumo
O presente artigo pretende evidenciar a necessidade emergente de uma mudança didáticopedagógica, através da implementação efetiva de estratégias de ensino com o propósito dos
alunos, no final da escolaridade obrigatória, sejam capazes de resolver problemas complexos,
associando essa necessidade à competitividade, à conexão global e ao mundo cada vez mais
universal. Resta-nos educar para um futuro que se desconhece e tal só será possível através de
um processo de acompanhamento orgânico e reflexivo que analise dificuldades, avalie
consequências e defina caminhos de progressão.
Cada criança contém uma individualidade, uma forma de agir, de se expressar, uma forma de
pensar. Neste sentido, a escola atual deve ter presente essa individualidade e utilizar
estratégias eficazes e diferenciadoras de forma a potenciar o seu crescimento intelectual,
conduzindo-o ao sucesso.
O conceito de Diferenciação Pedagógica surge então para fazer face a essas exigências
nucleares educativas, pondo em evidência a existência de diferentes ritmos de aprendizagem,
desencadeando inevitavelmente um novo olhar no que se refere à organização e estruturação
dos currículos. Este conceito tem vindo a introduzir avanços significativos tornando mais
consistente as aprendizagens, onde as atividades individuais ganham uma conotação
importante na concretização de experiências pessoais significativas (Pinto, 2007) sendo estas
potenciadas sempre que se promovam em contexto social (VigotsKy, 1978). A conceção de
prática pedagógica e, simultaneamente de currículo implica uma renovação da ação educativa
e uma nova postura de professores, alunos e escola, porque o desenvolvimento destas não
enfatiza um processo rotineiro de memorização da informação; antes pelo contrário, recorre
ao desenho de situações de aprendizagem complexas, onde a informação é pesquisada,
transformada, processada e mobilizada de forma útil pelos alunos.
Dada a importância desta dimensão, e atendendo à equidade de oportunidades para todos, as
escolas abrangidas pelo projeto de autonomia e flexibilização curricular desenham um novo
percurso académico assente nas Aprendizagens Essenciais dos alunos, descritas por áreas
disciplinares e por anos de escolaridade elencando os conhecimentos, as capacidades e atitudes
a desenvolver por todos os alunos, dando seguimento aos referenciais internacionais (Projeto
Educação 2030, OCDE, 2016; Repensar a Educação, UNESCO, 2016; Resumo de Politicas,
UNESCO, 2017).
Com o intuito de transformar os documentos curriculares em menos prescritivos, mas mais
orientadores, as Aprendizagens Essenciais surgem como um documento de orientação

40

curricular convergindo para o desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos alunos
à saída da escolaridade obrigatória.
Atendendo a todas estas particularidades, a Diferenciação Pedagógica apresenta-se como
elemento crucial para o sucesso académico de todos os seres em desenvolvimento.
Palavras-chave: Diferenciação Pedagógica; Aprendizagem; Currículo e Sucesso.

Tal como em eras passadas, a escola continua a ser o centro de transmissão de
conhecimento, embora haja cada vez mais meios para aceder a uma infindável panóplia de
informação. A escola é, ainda hoje, o veículo máximo pelo qual se proporciona aos indivíduos
os referenciais de conhecimento de base para a sua inserção na vida profissional e social.
Atendendo à grande responsabilidade que é atribuída à escola na formação, esta não deve
ser “inanimada”, estanque, mas sim globalizadora de forma a poder oferecer aos seus
indivíduos tudo o que eles nela procurem.
No seguimento desta ideologia, o mundo tal como o vemos hoje exige mudanças
profundas na organização do sistema educativo, sendo impreterível perspetivarmos
alterações didático-pedagógicas.
Esta é uma das questões mais complexas e desafiadoras, que surge nos nossos dias, para
os profissionais da educação de forma a satisfazer as necessidades das gerações futuras. No
entanto, é necessário ter a coragem de estabelecer diretrizes que ponham em marcha essas
modificações.
Tais alterações compreendem: o “domínio dos saberes”, ou seja, o que aprender, como
adquirir e como obter esse conhecimento; a “ativação dos processos”, onde aluno é o
potencializador da construção do seu conhecimento; o “desenvolvimento de atitudes e
competências” desenhando um novo perfil do indivíduo e o “domínio de acesso ao
conhecimento” disponibilizando orientações de como encontrar e partilhar saberes.
As medidas supracitadas emergem com propósito dos alunos, no final da escolaridade
obrigatória, sejam capazes de resolver problemas complexos, associando essa necessidade
à competitividade, à conexão global e ao mundo cada vez mais universal.
Resta-nos educar para um futuro que se desconhece e tal só será possível através de um
processo de acompanhamento orgânico e reflexivo que analise dificuldades, avalie
consequências e defina caminhos de progressão. Cada criança contém uma individualidade,
uma forma de agir, de se expressar, uma forma de pensar. Neste sentido, a escola atual deve
ter presente essa individualidade e utilizar metodologias eficazes e diferenciadoras de forma
a potenciar o seu crescimento intelectual, conduzindo ao sucesso.
Tendo como ponto de partida que o ser humano é acima de tudo um ser social, torna-se
mister afirmar que os parâmetros de socialização abrangem padrões e processos repetitivos,
o que muitas vezes se torna um fator limitador no desenvolvimento humano. Neste sentido,
para se perceber o indivíduo, é fundamental o conhecimento dos contextos de vida que são
determinantes para a sua construção, nomeadamente, fatores do meio envolvente, de
hereditariedade, sociais e culturais.
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Quanto ao meio envolvente contextual, este refere-se a um conjunto de elementos
externos ao indivíduo, mas que têm influência sobre o seu desempenho refletindo os valores,
costumes e tradições da sociedade em que se insere. Segundo Bronfenbrenner (1979 citado
por Papalia, 2001), o desenvolvimento Humano é resultante da interação entre o indivíduo
ativo que está em desenvolvimento e as mudanças dos cenários em que se insere,
conduzindo a uma acomodação progressiva. Concludentemente os indivíduos devem ser
estudados em contextos de múltiplos ambientes nos quais se incluem e se desenvolvem.
Os conceitos de hereditariedade e ambiente são difíceis de se dissociar, no entanto
entende-se por hereditariedade algo pertencente a um indivíduo específico dentro de
determinada população. (Papalia, Olds & Feldman, 2001, p. 77)
Todos os indivíduos são influenciados pelo contexto social em que se encontram
inseridos, no entanto nenhum deles tem o seu comportamento definido exclusivamente por
esses contextos. Cada um possui e cria a sua própria individualidade, ou seja, o que cada um
faz tanto estrutura como dá forma ao mundo social que nos rodeia como simultaneamente
é estruturado por esse próprio meio social (Giddens, 2009, p. 5).
Quando interpretamos e compreendemos corretamente o modo como os outros vivem
(raízes culturais), adquirimos equitativamente uma melhor compreensão dos problemas
existentes. (Giddens, 2009 p. 5).
Estes fatores evidenciam que cada criança é um ser único e com necessidades específicas,
sendo por este motivo urgente que os Profissionais da Educação adotem uma nova postura
perante os mesmos, ao longo do processo de ensino aprendizagem. A Diferenciação
Pedagógica surge então para fazer face a essas exigências nucleares educativas. O conceito
de Diferenciação Pedagógica tem sofrido alterações significativas paralelamente às
necessidades educativas prementes.
Nos anos cinquenta, não se observava uma preocupação, enquanto intencionalidade
pedagógica, relativamente a este conceito no sistema educativo, porém com a introdução
de diferentes formas de avaliação, nomeadamente a sumativa e a formativa surge a
necessidade de se conceber arquétipos de Diferenciação Pedagógica.
Vários foram os modelos preconizados, nomeadamente a Pedagogia por Objetivos, onde
as aprendizagens se realizavam através da conexão entre os diferentes objetivos, delineando
processos de acumulação simples e padronizados, assentes em pré-requisitos (Bloom, 1976).
Com este modelo foi possível perceber que as diferenças quanto ao nível de desempenho,
existente nos alunos, reportava-se ao tempo necessário de aprendizagem que cada criança
necessitava para concretizar integralmente a aprendizagem. No entanto, não podemos
centrar exclusivamente o nosso foco no tempo de desempenho, mas sobretudo, nas
diferentes formas de pensar e de correlacionar entre o que sabemos e o que aprendemos de
novo. Gardner (1994) é um exemplo vivo do entendimento dessas diferenças, uma vez que
através da Teoria das Inteligências Múltiplas foi possível constatar que o indivíduo apresenta
capacidades mais desenvolvidas do que outras, diferenciando-nos. Neste seguimento, foram
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elaborados vários programas segundo uma coerência e uma progressão linear, tendo em
vista a recuperação do aluno. Apesar das suas limitações, este modelo introduziu avanços
significativos no que concerne ao conceito de Diferenciação Pedagógica tornando-o mais
consistente e potencializador em termos de aprendizagem. Este conceito despoletou uma
nova visão educativa pondo em evidência a existência de diferentes ritmos de aprendizagem,
desencadeando inevitavelmente um novo olhar no que se refere à organização e
estruturação dos currículos. Com esta nova perspetiva, também as aprendizagens efetivas
dos alunos, passaram por um processo de mutação sendo estas interpretadas como um
processo complexo, onde as atividades individuais dos mesmos ganham uma conotação
importante na concretização de experiências pessoais significativas (Pinto, 2007) sendo
estas potenciadas sempre que se promovem em contexto social (VigotsKy, 1978).
O modelo seguidamente preconizado foi a Pedagogia por Metas de Aprendizagem, esta
encontra-se organizada por Metas Curriculares definidas em todas as áreas disciplinas
existentes, tendo em conta os pressupostos essenciais que contemplam o Programa
Educativo. Os objetivos gerais, nelas existentes, eram estruturados por descritores mais
precisos, encontrando-se organizados por anos de escolaridade, quer por domínios quer por
subdomínios para que o professor, os pais e o próprio aluno soubessem que a aprendizagem
se estava a concretizar. Assim sendo as Metas Curriculares apresentam-se como um
auxiliador da prática docente, definindo um referencial comum de resultados a alcançar pelos
alunos (Afonso et al., 2010, p. 4), anualmente, respeitando desta forma ritmos de
aprendizagem distintos; propondo estratégias de trabalho e de avaliação, apoiando a ação
docente, através de uma Pedagogia Diferenciada, no sentido do sucesso das aprendizagens.
No entanto, este arquétipo, tal como o anterior, gerou alguma controvérsia, na medida em
que para muitos profissionais estas esvaziavam o programa recentemente implementado,
constatando que os dois documentos em questão (Metas de Aprendizagem e Programa
Educativo) eram antagónicos. A exemplo disso verificava-se no Programa Educativo os
objetivos por ciclo e nas Metas de Aprendizagem por anos de escolaridade.
Assim sendo, a estruturação dos objetivos, enumerava, em sentido lato, o que se
pretendia que fosse atingido e as Metas Curriculares especificava, concretizava, definia
etapas, delimitava o tempo, media (no caso de ser mensurável) a realização pretendida. Por
outro lado, não incluía respostas para a grande dimensão dos currículos sendo este também
um fator limitador para muitos jovens e profissionais.
A conceção de prática pedagógica e, simultaneamente de currículo implica uma
renovação da ação educativa e uma nova postura de professores, alunos e escola, porque o
desenvolvimento destas não enfatiza um processo rotineiro de memorização da informação;
antes pelo contrário, recorre ao desenho de situações de aprendizagem complexas, onde a
informação é pesquisada, transformada, processada e mobilizada de forma útil pelos alunos.
Dada a importância desta dimensão, e atendendo à equidade de oportunidades para
todos, as escolas abrangidas pelo projeto de autonomia e flexibilização curricular assenta nas
Aprendizagens Essenciais dos alunos, sendo um documento de orientação curricular tendo
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como base a planificação, realização e avaliação do ensino aprendizagem, conduzindo ao
desenvolvimento de competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
obrigatória. Cada área disciplinar descrita por anos de escolaridade, é definida pelas
Aprendizagens Essenciais que elencam os conhecimentos, as capacidades e atitudes a
desenvolver por todos os alunos, dando seguimento aos referenciais internacionais (Projeto
Educação 2030, OCDE, 2016; Repensar a Educação, UNESCO, 2016; Resumo de Politicas,
UNESCO, 2017) conduzindo os documentos curriculares para um formato menos prescritivo
mas mais orientador. Consequentemente as Aprendizagens Essenciais surgem com o intuito
de suprimir algumas lacunas existentes na extensão de documentos curriculares designado
por “Emagrecimento curricular” expresso atualmente no Projeto Future of Education and
Skills 2030, da OCDE, com vista à prossecução de objetivos onde a realização efetiva da
Diferenciação Pedagógica ganha maior destaque. Nesta proposta, a aceitação da diversidade
dos sujeitos é operacionalizada pelo trabalho pedagógico-didático diferenciado. Esta
Diferenciação Pedagógica não se traduz numa diferenciação de percursos de nível diferente
e seletivo, mas sim como uma orientação “curricular e pedagógico-didático de construção de
equidade, pela aproximação máxima de todos os aprendentes aos patamares curriculares
comuns reconhecidos como essenciais” (Roldão, 2003; Rodrigues, 2003; Sousa, 2010). Esses
patamares não se operacionalizam isoladamente, mas em concordância e parceria com as
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado
pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, apresenta-se como sendo um documento de
referência na organização do sistema educativo, sendo este um auxiliador nas decisões
inerentes ao desenvolvimento curricular. A finalidade deste documento insurge na
organização e gestão curricular, assim como para a definição de estratégias, metodologias e
procedimentos pedagógico-didáticos a utilizar na prática.
Este manuscrito assume uma essência necessariamente abrangente, transversal e
recursiva. A abrangência do Perfil dos Alunos respeita o caracter inclusivo e multifacetado da
escola, garantindo que, independentemente dos percursos escolares realizados, todos os
saberes são norteados por princípios, valores e por uma perspetiva implícita, resultantes de
consenso social. A transversalidade assenta no pressuposto de que cada área curricular
colabora para o desenvolvimento das restantes áreas de competências consideradas no
Perfil dos Alunos. Os dois conceitos anteriormente citados (abrangência e transversalidade)
convergem para uma natureza recursiva, consistindo esta na possibilidade de cada ano de
escolaridade, estar continuamente convocado, prova o seu conteúdo e as suas finalidades.
Este documento pretende estabelecer um referencial único que, aceitando a diversidade de
percursos, garanta a coerência do sistema de educação e dê sentido à escolaridade
obrigatória (República Portuguesa, Educação, 2018, pp 6-10). Sendo assim, podemos referir
que as escolas abrangidas pelo projeto de autonomia e flexibilização curricular em estudo
tem como centro os alunos e as aprendizagens, reforçando a importância da Diferenciação
Pedagógica, apresentando-se esta como elemento crucial para o sucesso académico de
todos os seres em desenvolvimento.
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Em conclusão, é neste contexto que a escola, enquanto ambiente propício à
aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as múltiplas
literacias que precisam de mobilizar, tem de se ir reconfigurando para responder às
exigências destes tempos de imprevisibilidade e de mudanças aceleradas. O Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória constitui, assim, a matriz para decisões a adotar por
gestores e atores educativos ao nível dos organismos responsáveis pelas políticas educativas
e pelos estabelecimentos de ensino.
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Resumo
O 1.º ciclo do Ensino Básico está intimamente associado a uma ideia de gestão integrada do
currículo (Alonso, 2002). A Filosofia para Crianças, enquanto proposta pedagógica que visa o
desenvolvimento do pensamento das crianças, nas suas múltiplas dimensões, poderá assumirse como um elemento potenciador dessa integração (Guedes & Duarte, 2015).
Metodologicamente, optou-se por um estudo de caso, que contemplou um período de
intervenção numa turma do 2.º ano, e face ao qual já se analisaram dados parciais (Duarte,
Fernandes & Guedes, 2017). A recolha de dados assentou numa entrevista à docente titular,
após terem sido desenvolvidas, na sua turma, doze sessões de Filosofia para Crianças (numa
perspetiva de articulação/transversalidade curricular).
Pretende-se, com este estudo, compreender, à luz da opinião de professor titular, as
potencialidades da Filosofia para Crianças como componente curricular transversal naquele
ciclo, de acordo com dois parâmetros: as práticas pedagógicas dos docentes e as aprendizagens
dos alunos.
Palavras-chave: Currículo; Filosofia para Crianças; 1.º Ciclo do Ensino Básico; Democracia e
Cidadania

1. O currículo e a ação pedagógica: que relações no 1.º ciclo do Ensino Básico?
O conceito de currículo é recorrentemente mobilizado, porém a sua definição, como
indicam diferentes autores (Carvalho e Diogo, 2001; Correia, 2017; Diogo, 2010; GarciaHuidobro, 2017; Montenegro e Duarte, 2016; Pacheco, 2001; 2012; Silva, 2010), é difícil de se
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fazer, uma vez que não se reconhecem consensos, pelo que o mesmo é passível de múltiplas
e variadas perspetivas. Neste sentido têm-se desenvolvido diferentes enquadramentos e
teorias curriculares (Null, 2011; Pacheco, 2001; Scott, 2008; Silva, 2010) que, ainda que
possibilitem uma mais complexa compreensão deste fenómeno educativo, adensam o
debate sobre, parafraseando Young (2014) e Null (2011), o que é o currículo, quais são as suas
potencialidades e qual é a sua importância.
A este respeito recorda-se a perspetiva de Gimeno Sacristán (2013), segundo a qual o
termo currículo, pela sua abrangência conceptual, torna-se, por vezes, necessário de
simplificar para a sua operacionalização e discussão, reconhecendo-se, porém, que esse
processo poderá ignorar dimensões relevantes para o mesmo. Para o presente texto,
conceptualizar-se-á o currículo como uma construção sociopolítica (Garcia-Huidobro, 2017)
que, tal como indica Roldão (2013, p. 132), «constitui o núcleo definidor da existência da
escola». Independentemente da perspetiva curricular que se assume, o reconhecimento da
importância do currículo, no contexto escolar, é transversal aos diferentes autores que o
estudam.
Essa importância foi, a título de exemplo, reconhecida por Bobbitt (1918), que, ao fazer a
apologia da utilização do método científico em todo o processo escolar e das práticas
educativas, de modo a testar, medir e controlar as aprendizagens dos estudantes, afirma que
«the curriculum, however, is a primordial factor» (p. 41).
O currículo tem história no contexto educativo (Gimeno Sacristán, 2013), pelo que os
contributos de Bobbit (e outros autores que seguiam a sua linha de pensamento como
Charters e Tyler) são inegáveis para o campo curricular (Pacheco, 2000; Null, 2011), com
impactos que, ainda hoje, se fazem sentir nas realidades escolares (Apple, 2004). As suas
perspetivas têm sido enquadradas nas teorias científicas (Scott, 2008), técnicas (Pacheco,
2001), racionais (Pacheco, 2000), tradicionais (Varela, 2013) e sistemáticas (Null, 2011) do
currículo. De acordo com estas teorias, o currículo é científica, técnica, racional e legalmente
legitimado (Pacheco, 2000).
Este entendimento curricular é, no seu essencial, um conceito impessoal, afastado dos
agentes que se encontras nos contextos escolares (Null, 2011), sendo por isso entendido
unidirecionalmente como um regulador e controlador das práticas pedagógicas (Scott,
2008). Porém, é preciso não menosprezar a dimensão pessoal associada ao currículo (Null,
2011), resultado, em grande parte, dos movimentos que, utilizando a expressão proposta por
Pacheco (2001), possibilitaram uma reconceptualização do conceito de currículo, afastandose, em grande medida, do entendimento burocrático, racional e impessoal atrás descrito.
Porém, de acordo com o mesmo autor (2012), mesmo que conceptualmente se esteja a
verificar um afastamento destas perspetivas, com contributos vários de diferentes áreas, a
realidade escolar tende a encontrar-se mais cristalizada, com práticas semelhantes às
explicitadas.
Essa reconceptualização é marcada por diferentes pensamentos e enquadramentos,
associados às teorias curriculares críticas e pós-críticas, que introduziram, na discussão,
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diferentes elementos, como a dinâmica do poder, a hegemonia cultural, a ideologia política,
a diversidade e identidade de género, o multiculturalismo, entre outros (Garcia-Huidobro,
2017; Pacheco, 2012; Silva, 2010).
Para o presente texto, e reconhecendo os múltiplos contributos das teorias críticas e póscríticas do currículo, mobilizar-se-á a proposta de Gimeno Sacristán (2013), segundo o qual é
possível considerar-se que:
o currículo, em termos práticos, é composto por tudo o que ocupa o tempo escolar, então ele
é algo mais do que o tradicionalmente considerado: como os conteúdos das matérias ou áreas
a ensinar. Caso contrário, não haverão como entender as projeções práticas relacionadas com
a educação moral, o fomento de atitudes e sensibilidades, o preparo para entender o mundo,
etc. (p. 24).

Recordando a proposta mobilizada por Pacheco (2012), é possível considerar-se o
currículo como um rio. Esta metáfora salienta a dinâmica de conversação, associada ao
conceito, que implica a intervenção de diferentes agentes internacionais, nacionais e locais.
Não podendo, por isso, ficar restrito à sua dimensão organizacional, administrativa,
implicando, também, uma dimensão pedagógica (Correia, 2017). A este propósito torna-se
pertinente lembrar que, no âmbito local, por mais limitado, espartilhado e definido que seja
o currículo oficial, o professor não se limita a ser um consumidor de currículo (Diogo, 2010),
uma vez que, através da sua ação pedagógica é, inevitavelmente, um construtor curricular.
Tal relação é ainda mais premente no 1.º ciclo do Ensino Básico, uma vez que este ciclo de
estudos se encontra marcado pela monodocência e implica que a ação docente seja
promotora de aprendizagens associadas a uma lógica de integração curricular (Alonso, 2002;
Montenegro & Duarte, 2016). É pertinente recordar que a defesa de um currículo integrado
não é novidade no contexto educativo, sendo uma discussão que retoma, pelo menos, ao
início do século XX (Beane, 1997; Mockle, 2018).
De acordo com Ferguson-Patrick, Reynolds e Macqueen (2018), a perspetiva de um
currículo integrado, em que a lógica da estrutura disciplinar, original das teorias racionais, é
repensada e a prática pedagógica promove uma mais evidente relação entre os diferentes
conhecimentos, é uma marca das perspetivas educativas contemporâneas, mais ainda nos
anos iniciais dos sistemas educativos. A este respeito, Alonso (2002) advoga a existência de
múltiplos argumentos – epistemológicos, sociológicos e psicopedagógicos – que sustentam
e justificam a defesa de um currículo integrado. Mais se lembra que essa integração curricular
pode

ser

desenvolvida

em

diferentes

níveis,

como

multidisciplinaridade,

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, temas de vida, metodologia de projeto, entre
outros (Alonso, 2002; Ferguson-Patrick, Reynolds & Macqueen, 2018; Montenegro & Duarte,
2016), reconhecendo-se, porém, que nem todos estes níveis são igualmente significativos,
sendo que, aqueles em que se verifica uma maior relação implícita entre os conhecimentos e
o contexto social são os mais relevantes para a aprendizagem dos estudantes (Beane, 1997).
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2. A Filosofia para Crianças: finalidades e práticas
Reconhecendo que o currículo integra uma dimensão associada aos objetivos e
finalidades dos processos educativos (Garcia-Huidobro, 2017), torna-se relevante recordar as
palavras de Apple e Beane (1997) relativamente à dinâmica curricular, no contexto dos
sistemas educativos em regimes democráticos:
Puesto que la democracia implica el consentimiento informado de las personas, un curriculum
democrático subraya el acceso a una gran variedad de información y el derecho de lo que
tienen distinta opinión a que se oigan sus puntos de vista. Los educadores en una sociedad
democrática tienen la obligación de ayudar a los jóvenes a buscar entre las diversas ideas y a
expresar la suyas (p. 31).

Esta perspetiva vai ao encontro do que é indicado por outros autores (Apple & Beane,
1997; Apple; 2004; Dewey, 1897; 1916; Freire, 1967; 2011) que associam a educação e a
aprendizagem às práticas democráticas e cidadãs. Como sumariza Gimeno Sacristán (2013),
«a educação tem a capacidade de servir para o desenvolvimento do ser humano como
indivíduo e cidadão, de sua mente, seu corpo e sua sensibilidade» (p. 24).
Nesta linha de pensamento, Lipman (2003) defende a necessidade de se proporcionar às
crianças a possibilidade de pensarem autonomamente, sendo esta, para o autor, uma
competência essencial para garantir a existência de efetivas democracias. Ainda de acordo
com esta perspetiva, Lipman propôs, no início da década de 1970, um projeto formativo que
ficou conhecido como Filosofia para Crianças, que tinha como principal objetivo o
desenvolvimento do pensamento crítico, criativo e eticamente cuidado, em crianças e jovens
a frequentarem a escola (Guedes & Rego, 2012; Lipman, 2003; Lipman, Oscanyan & Sharp,
2001; Vansieleghem, 2005), através de um processo pedagógico que enfatizasse a
descoberta e o envolvimento dos alunos (Di Masi & Santi, 2015).
As propostas de Lipman encontram-se associadas à ideia de comunidade de
investigação/questionamento (Duarte, Fernandes & Guedes, 2017; Lipman, 2003; Lipman,
Oscanyan & Sharp, 2001), por via da qual os participantes, numa lógica de cooperação, são
incentivados a dialogar e discutir filosoficamente, o possibilita o desenvolvimento de todos
os participantes (Daniel & Auriac, 2011), uma vez que implica que todas as crianças, que
constituem esta comunidade, efetivamente tenham a possibilidade de pensar e de se
expressar (Vansieleghem, 2005).
Através da participação nas comunidades de investigação, as crianças vivenciam a
possibilidade de desenvolver a sua capacidade de pensar, com progressiva autonomia e
complexidade, num processo dialógico de argumentação e contra-argumentação entre os
estudantes (Di Masi & Santi, 2015). Mais ainda, as crianças, com o apoio de diferentes
materiais pedagógicos – histórias, por exemplo −, refletem sobre conceitos filosóficos, como
a liberdade, a justiça, o tempo, entre outros, desenvolvendo as suas competências lógicas,
estéticas e éticas (Vansieleghem, 2005). Este desenvolvimento é, como lembram Lipman,
Oscanyan e Sharp (2001), estruturado em torno da capacidade de pensar de cada criança,
porque, nas palavras dos autores,
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uma criança que adquiriu proficiência nas habilidades de pensar não é simplesmente uma
criança que cresceu, mas uma criança cuja verdadeira capacidade de crescer foi ampliada (p.
36).

Em suma, a Filosofia para Crianças, enquanto proposta pedagógica, assenta em duas
ideias centrais: a de que as crianças podem aprender Filosofia, associada à dimensão de
aprenderem a pensar e a de que o processo pedagógico deverá ser sustentado na interação
entre os estudantes, centrada nos valores democráticos de liberdade e respeito,
encontrando-se, por isso, associado a práticas de democracia e cidadania (Daniel & Auriac,
2011; Di Masi & Santi, 2015; Guedes & Rego, 2012; Lipman, 2003; Vansieleghem, 2005).

3. Enquadramento metodológico
Retomando a perspetiva de Guedes e Rego (2012), a Filosofia para Crianças, no contexto
escolar, pode ser enquadrado como uma disciplina autónoma e/ou como um elemento
transversal a diferentes áreas do saber.
Para o presente trabalho8, numa aproximação ao conceito de integração curricular
(Alonso, 2002; Beane, 1997), pretendeu-se perceber quais os contributos da integração da
Filosofia para Crianças, numa perspetiva de transversalidade curricular, no 1.º ciclo do Ensino
Básico.
Neste sentido, realizou-se, de acordo com o conceito proposto por Coutinho (2013), um
estudo de caso, numa turma do 2.º ano de escolaridade, constituída por 21 estudantes, do
distrito do Porto.
Naquela turma dinamizaram-se, entre o primeiro e o segundo período, doze sessões de
Filosofia para Crianças, integradas nas diferentes áreas curriculares, como é ilustrado na
Tabela 1.
Após a concretização das sessões, a docente titular da turma, que acompanhou todo o
processo, ainda que não tenha participado ativamente nas sessões de Filosofia para Crianças,
foi entrevistada, tendo sido feito esse registo através da gravação áudio. Os dados recolhidos
nessa entrevista foram analisados qualitativamente, tendo em conta os objetivos da
investigação e as opiniões perfilhadas pela docente.

8

É relevante relembrar que o trabalho é apresentado numa lógica de complementaridade face a um outro
(Duarte, Fernandes & Guedes, 2017) já publicado.
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Tabela 1- Sessões de Filosofia para Crianças

4. Análise dos dados
Após a entrevista, e a partir de uma primeira análise breve do discurso assumido pela
docente participante, foram criadas duas categorias de análise: i) práticas pedagógicas; ii)
aprendizagens dos alunos.
Relativamente às práticas pedagógicas, a professora considerou que a Filosofia para
Crianças está associada à abordagem de temas filosóficos, que não são rotina na sala de aula.
Essa perspetiva vai ao encontro do que é assinalado por Vansieleghem (2005), que considera
que, através da Filosofia para Crianças, os estudantes discutem temas filosóficos relevantes,
nomeadamente associados à ética e à convivência social. A opinião da docente pode ser
compreendida à luz das suas afirmações:
O que eu consegui realmente observar é que colocava os alunos a ler, a interpretar textos que
os levavam a pensar, que eles não estariam muito habituados a esse tipo de textos, a esse
tipo de temas aí abordados.
Às vezes, se calhar, é eu não ter assim momentos para levar os alunos a questionarem-se. Eu
é mais coisas do dia a dia. Por exemplo, atitudes que se passam na sala de aula e lá fora no
recreio. Mas pô-los perante esses textos e livros que foquem esses temas [filosóficos], acho
que também é muito importante.

Como é apresentado nos excertos anteriores, a docente considerou pertinente a
abordagem de Filosofia para Crianças, porque possibilitou que os estudantes tivessem em
contacto com temas que, até ao momento, não tinham abordado em contexto escolar.
Retomando as palavras da docente, a abordagem pedagógica associada aos textos «é muito
importante». A este respeito lembra-se que a proposta de Lipman (2003) se encontra muito
relacionada com os textos e o modo como estes possibilitam a reflexão filosófica.
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Ainda sobre o presente assunto, a docente considerou que surgiram «textos e temas um
bocado complexos (…), mas se forem bem orientados eles chegam lá e são capazes», o que
indicia a plausibilidade de se discutir filosoficamente com crianças do 1.º ciclo do Ensino
Básico. A este respeito, Di Masi e Sani (2015) apresentam uma perspetiva semelhante,
indicando que as comunidades de investigação, quando orientadas pelos docentes,
permitem que as crianças possam «reflect upon experience and co-construct new meaning,
a privileged place that facilitates dialogue based on the interpersonal exchange of thoughts
and the desire to reach a consensus rather than a simple agreement» (p. 143). Deste modo,
os dados convergem com a perspetiva conceptual dos autores, indiciando que as crianças
podem beneficiar de diferentes aprendizagens quando há uma aproximação da prática
docente ao que é proposto no âmbito da Filosofia para Crianças.
Este reconhecimento do processo associa-se, implicitamente, à segunda categoria
considerada: as aprendizagens dos estudantes. Neste âmbito, a professora titular
apresentou um discurso convergente com a conceção de que a Filosofia para Crianças
potencia a aprendizagem de diferentes temáticas e desenvolve o pensamento e o sentido
crítico dos estudantes. Neste contexto, a docente aproximou-se do que é defendido por
Guedes e Rego (2012), que, enquadrando a Filosofia como uma temática transversal,
consideram que pode ser motor de aprendizagens de diferentes áreas do saber, à medida
que desenvolve a criticidade e ética de cada estudante. Nas palavras da docente titular de
turma:
Os alunos agora, acho que conseguem ser mais críticos, em relação aos colegas, em relação a
coisas que se passam e não ficam contentes logo assim com a primeira explicação, estão
sempre a questionar. Acho que são mais críticos, muito mais. Mesmo textos que se leem aqui,
eles questionam mais, têm sempre opiniões diferentes.
Os alunos conseguirem recolher mensagens importantes, que não são do dia a dia (…), mas
realmente são coisas que acontecem no país, no mundo e acho, realmente, que eles
conseguiram ser menos egoístas, menos egocêntricos, pensar um bocadinho nos outros e
refletir e até a questionarem-se a eles próprios.

Os excertos referidos apontam o desenvolvimento do sentido/pensamento crítico, mas,
também, uma certa forma de estar e compreender o mundo. Esta opinião é conducente com
o apresentado por Vansieleghem (2005), que perspetiva a Filosofia para Crianças como uma
prática pedagógica potenciadora da emancipação dos alunos. Torna-se pertinente, ainda
neste âmbito, relembrar Freire (1967; 2011), uma vez que o autor sublinha, recorrentemente,
os processos educativos enquanto práticas de liberdade, autonomia e emancipação. E tais
valores, tendo em conta os dados recolhidos junto da professora titular, parecem ser
potenciados pela inclusão da Filosofia no 1.º ciclo do Ensino Básico.
A par do referido, a docente não ignorou a dinâmica associada ao «saber estar, o pensar
no outro, o pensar nos valores [e, até] colocar em prática certos valores», numa turma onde
começou a existir «uma grande diversidade de opiniões», uma vez que já não era «só a opinião
de um e todos a concordar». Esta dimensão relaciona-se, de modo implícito, com a associação
entre a escola e a prática da democracia e dos seus valores (Apple & Beane, 1997),
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reconhecendo-se que a diversidade de pensamento e o convívio com essa diversidade são,
nesse sentido, elementos essenciais e com os quais as crianças deverão contactar na escola
(Lipman, 2003).

5. Considerações finais
Com base no analisado, reconhecem-se nos dados recolhidos indícios de que um
professor do 1.º ciclo do Ensino Básico, ao assumir-se como construtor curricular e introduzir
práticas pedagógicas que possibilitam a articulação e integração da Filosofia para Crianças
com as restantes áreas do saber, permitirá que as crianças aprendam sobre diferentes
temáticas relevantes para a sua vida e para a sua ação cidadã, principalmente numa
sociedade democrática. Uma perspetiva que, de alguma forma, vai ao encontro do que já
defendera Vansieleghem (2005). Por outras palavras, os temas abordados no âmbito da
Filosofia para Crianças promovem a aprendizagem de conhecimentos que, tendencialmente,
se encontram afastados da rotina escolar, mas que não deixam de ser importantes para a
vida das crianças, porque se relacionam com o modo como elas se integram e relacionam na
e com a sociedade.
A par do referido, a integração da Filosofia para Crianças, já no 1.º ciclo do Ensino Básico,
parece ocasionar o desenvolvimento integral dos estudantes, na sua dimensão cidadã e ética,
associado ao autoconhecimento e à autocrítica, à promoção de valores e ao aprimoramento
da empatia. Como indica Gimeno Sacristán (2013), «exige-se (…) que o currículo seja
expresso em um texto que contemple toda a complexidade dos fins da educação e
desenvolva uma ação holística» (p. 24), e, neste sentido, a Filosofia para Crianças poderá
afirmar-se como uma componente curricular que vise e possibilite essa visão holística do
processo educativo.
Por fim, é ainda possível considerar-se que a Filosofia para Crianças, enquanto estratégia
pedagógica assente no questionamento, desenvolve e complexifica o pensamento dos
estudantes e promove o seu sentido crítico, pelo que é uma prática relevante a ponderar no
1.º ciclo do Ensino Básico. Aliás, como lembra Limpan (2003), a mesma encontra-se vinculada
à própria liberdade de cada um dos estudantes, porque «freedom of the person entails much,
much more than the liberation of judgment, but this cannot conceal the fact that the
liberation of judgment is an indispensable component of that larger freedom» (p. 293).
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Resumo
Este artigo apresenta o projeto “Educação para a Cidadania Digital e Participação Democrática”
(2015-2018), focado nas práticas de cidadania digital de crianças dos 3 aos 9 anos, em contextos
formais, não-formais e informais. Incluiu a formação acreditada de professores, que
desenvolveram atividades de cidadania digital com os seus alunos, envolvendo as famílias e a
comunidade. Seguiu o modelo definido por Sefton-Green et al (2016) e, após a caracterização
do contexto local, foi estabelecido um plano de intervenção comunitário. Os resultados
preliminares mostram que as crianças são utilizadoras frequentes de media em casa, mas não
na escola, mas que os docentes conseguiram integrar as atividades que com media e acerca de
media nas suas planificações, em articulação com a comunidade, contribuindo para empoderar
as crianças ao nível das práticas de cidadania digital.
Palavras-chave: Educação para a Cidadania Digital; Projeto comunitário; Pré-escolar; 1º Ciclo;
Formação de professores.

1. Preparar a cidadania digital em idades precoces
O uso de media por parte de crianças começa cada vez mais cedo e é marcado pela
televisão, que lidera o consumo, mas o uso de tabletes e smartphones cresce
exponencialmente, mesmo no seio de famílias menos privilegiadas (Brito e Dias, 2016;
Chaudron, 2016, Palaiologou, 2016), o mesmo sucedendo com o acesso das crianças à
Internet, sendo que 40% das que têm entre 3 e 8 anos usam a rede para atividades de caracter
lúdico, associadas a desenhos animados, filmes, jogos e música (Ponte, Simões, Baptista e
Jorge, 2017).
A meta-investigação mostrou que as práticas de crianças não escolarizadas têm sido
praticamente ignoradas na maioria dos países europeus, que têm centrado as atenções com
crianças de 9 ou mais anos (O'Neill e Staksrud, 2014), pelo que urge conhecer as práticas das
crianças (0-9 anos) com os media e as tecnologias digitais. A necessidade é maior devido à
evolução dos media. A televisão está hoje em múltiplos ecrãs, a qualidade dos jogos digitais
é crescente e as crianças são mais independentes no uso, fruto do consumo, mas também da
produção e da partilha, de mensagens media mais dependentes da imagem e menos do texto
(Marsh, 2014).
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Estas práticas multimodais reconfiguram a forma como as crianças interpretam o mundo,
pelo que urge compreender como produzem sentido a partir dos textos multimodais e como
organizam a informação, tendo em conta os diferentes modos que se justapõem (SeftonGreen, Marsh, Erstad e Flewitt, 2016). Importa assim compreender o que as práticas
mediáticas significam em termos de aprendizagem e das relações sociais, uma vez que o
acesso e o uso de media e tecnologias não garantem, per si, o exercício, ou a preparação para
o exercício, de uma cidadania ativa assim definida:
A capacidade de envolvimento positivo e competente com as tecnologias (criar, trabalhar,
partilhar, socializar, investigar, jogar, jogar, comunicar e aprender); participar de forma ativa
e responsável (valores, capacidades, atitudes, conhecimento e compreensão crítica) em
comunidades (local, nacional, global), a todos os níveis (político, económico, social, cultural e
intercultural); estando envolvido num processo de aprendizagem ao longo da vida (em
contexto formal, não-formal e informal); defendendo continuamente os Direitos Humanos e
a dignidade humana (Frau-Meigs, O’Neill, Soriani e Tomé, 2017: 11-12).

As crianças aprendem por mimetismo, olhando os pais e os irmãos, alargando depois a
observação aos avós, aos primos, aos tios e aos vizinhos (Chaudron, 2015), seguindo-se a
escola, a comunidade local e um mundo progressivamente maior. A literacia é um fenómeno
mental e sociocultural (Jenkins, 2009), não é um estado que se atinge, mas um processo
permanente, ao longo da vida. Os projetos que visam preparar cidadãos para o exercício de
uma cidadania digital ativa devem, assim:
a) Envolver os indivíduos desde idades precoces, o que ainda é pouco frequente na
Europa (Richardson & Milovidov, 2017), pois esse será uma forma de contribuir
para o desenvolvimento de uma sociedade geracionalmente inclusiva;
b) Integrar os diferentes contextos de aprendizagem (formal, não-formal e
informal), pois, “o problema mediático-educativo não é só da escola: é problema
da família e de todos os educadores que atuam no território” (Rivoltella, 2012: 25);
c) Prever a formação de docentes, envolver os pais na formação dos filhos e na
comunicação com a escola, além de procurarem contribuir para a inovação em
termos curriculares (OCDE, 2017a);
d) Associar Pré-escolar e 1º Ciclo, contribuindo para assegurar a continuidade
curricular e pedagógica, para eliminar inconsistências no currículo e nos
conteúdos pedagógicos relativos à fase de transição entre esses ciclos (OCDE,
2017b).
Tendo em conta estes pressupostos, desenvolvemos o projeto ‘Educação para a
Cidadania Digital e Participação Democrática’ (2015-2018), em Odivelas, a norte de Lisboa,
com foco em crianças dos 3 aos 9 anos, suas famílias, professores e comunidade.

2. Problema, questões e metodologia
O projeto visou formar cidadãos em cidadania digital, contribuir para a integração da
Educação para a Cidadania Digital nos curricula e assumir uma lógica replicável noutras
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geografias. Teve como problema de partida: “Em que medida uma abordagem integrada,
envolvendo o contexto escolar, o familiar e o comunitário, prepara crianças dos 3 aos 9 anos
para o exercício de uma cidadania digital ativa e eficaz?”. Procurou responder a três
questões: i) Em que medida a formação contínua de professores em Educação para a
Cidadania Digital melhora as suas práticas de literacia dos media na sala de aula? ii) Quais são
as práticas de uso de media e tecnologias de crianças dos 3 aos 9 anos nos contextos da
família, da escola e da comunidade local? iii) De que forma os contextos formal, não-formal e
informal moldam as práticas de cidadania digital dessas crianças?
A abordagem metodológica seguiu o modelo apresentado na Fig. 1, o qual considera três
áreas que estão na base da forma como o indivíduo produz e receciona as mensagens media,
seja em contexto formal ou informal: i) a Operacional inclui capacidades e competências
necessárias para ler, escrever e interpretar mensagens dos diferentes media e nas suas várias
plataformas; ii) a Crítica consiste na capacidade de interagir criticamente com os textos e
produtos digitais, procurando responder a questões relacionadas com o poder e
agenciamento, representação e voz, autenticidade e veracidade; iii) a Cultural diz respeito às
interpretações e ações que desenvolve em função do seu envolvimento em práticas de
literacia digital em contextos sociais e culturais específicos.

Fig. 1 – Áreas, níveis de decisão e enquadramentos das práticas de literacia digital das
crianças (adaptado de SEFTON-GREEN et al., 2016)

As três áreas não são estanques e interrelacionam-se. A título de exemplo, quando um
indivíduo se propõe comunicar através dos media, opera as três áreas e toma decisões a
quatro níveis: design (se a mensagem é multimodal, ou não); produção (como cria o
conteúdo); distribuição (que canais que escolhe) e implementação (imagina como os
recetores interpretarão a mensagem).
Estes processos têm lugar em contextos no seio de enquadramentos que influem nas
práticas de literacia digital das crianças, nomeadamente: o micro (a própria criança), o meso
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(contextos formal e informal de aprendizagem, família, amigos e comunidade local) e o
macro (a sociedade como um todo, o Estado-nação).
O projeto desenvolvido seguiu este modelo, que adaptou em função das características
específicas do contexto local, caracterizado a partir da recolha de dados junto de professores
(questionários, grupos de foco), crianças (entrevistas e observação), encarregados de
educação (questionários) e entidades da comunidade (contactos formais e informais, notas
de campo).
Partiu do micro para o macro enquadramento. Visou intervir nos enquadramentos micro
(crianças) e meso, (docentes, famílias e comunidade local) e, dado o seu caráter replicável,
visa ter influência a nível do enquadramento macro, a longo prazo.
A opção metodológica assentou nos métodos mistos, que propõem a recolha de dados
quantitativos e qualitativos, integrando-os, de forma a compreender melhor o problema e
obter respostas mais consistentes (Creswell e Clark, 2013).
2.1. Participantes
O projeto envolveu inicialmente: i) 25 professoras (10 do Pré-escolar e 15 do 1º Ciclo) com
idades entre 36 e 55 anos, com um mínimo de 11 e um máximo de 30 anos de serviço; ii) 38
pais (quatro do sexo masculino), com idades entre 27 e 46 anos, sendo que apenas 12 tinham
habilitações ao nível do Ensino Superior, o que se refletia no rendimento médio líquido
mensal do agregado familiar, verificavam-se fortes desigualdades (quatro famílias tinham um
rendimento inferior a 600 euros, oito até mil euros, 10 entre mil e 1500, sete entre 1501-2000
e só seis tinham rendimentos de 2001 ou mais euros´); iii) 38 crianças (20 do sexo feminino),
sendo que 22 tinham entre quatro e seis anos (Pré-escolar) e 16 entre sete e 10 (1º Ciclo).
2.2. Procedimento
Em 2015 estruturámos um curso de formação em serviço (25 horas) para professores de
Pré-escolar e 1º Ciclo, acreditado pelo Conselho Cientifico-Pedagógica da Formação Contínua
(CCPFC) e denominado ‘Educação para a Cidadania Digital e Participação Democrática no Préescolar’. Produzimos e validámos instrumentos de recolha de dados. Envolvemos o Município
de Odivelas (que prestou apoio logístico) e convidámos os professores a inscreverem-se.
O curso, ministrado pelo investigador, decorreu em janeiro e fevereiro de 2016. Em abril,
oito professoras de uma mesma escola de 1º Ciclo aceitaram continuar a colaborar no projeto
de forma voluntária. Entre abril e julho de 2016 recolhemos dados dos pais que se
voluntariaram para participar, bem como dos seus educandos. Em função dos resultados foi
estabelecido um plano de intervenção, aplicado a partir setembro.

3. Resultados
No curso de formação, as docentes planearam, desenvolveram e reportaram sobre
atividades que envolveram 366 alunos (147 do Pré-escolar e 219 do 1º Ciclo), tais como:
debater a função dos jornais, usar a Internet em segurança, debater a aprendizagem com e
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através dos media, combater o bullying, analisar mensagens media (jornais impressos e
online, vídeos no YouTube, banda desenhada), entre elas a publicidade.
As atividades desenvolvidas tiveram efeitos positivos na prática pedagógica: “acabou por
[me] surpreender, pois consegui ‘agarrar’ o interesse dos alunos e motivá-los para uma
análise crítica dos temas da atualidade” (P3); “Houve liberdade para abordagens em sala de
aula de temas/recursos de acordo com cada turma/escola” (P13).
As professoras ultrapassaram a ausência de recursos na escola com a colaboração das
famílias (ex: disponibilizaram tabletes para atividades na escola). Mesmo na escola do meio
socioeconómico mais desfavorecido, entre 51 alunos de 6/7 anos, 39 tinham computador em
casa, 38 tinham tablet e 24 usavam um smartphone.
Entre as crianças. a televisão era o media mais consumido (36 viam todos os dias), seguida
pelo YouTube, que todas consumiam, embora com frequência semanal desigual. Seguiam-se
os jogos digitais (só três crianças não jogavam), os filmes em DVD ou similar (só cinco não
viam) e a rádio (18 ouviam). Os produtos impressos, as redes sociais online e os blogues
estavam fora do seu quotidiano. Apenas cinco crianças não tinham acesso à Internet em casa.
Entre as que tinham acesso, 10 só o acediam ao fim de semana. Mas a maioria acedia mais
vezes, fosse três a cinco dias (14), fosse todos os dias (9). O acesso ocorria sobretudo através
do tablet (33), seguido pelo computador (19), smartphone (18) e consola (17).
Na escola, porém, o contexto era muito diferente. Existia apenas um computador a
funcionar, na Biblioteca, o que preocupava as docentes, pois, na sua opinião, a maioria das
crianças tinha um sentido crítico pouco desenvolvido, revelava dificuldades de interpretação
de textos e imagens, em compreender o contexto da notícia e em separar publicidade de
notícias.
As professoras eram utilizadoras frequentes de media digitais em termos pessoais e
profissionais. E se todas consideravam que os media têm potencial pedagógico, a verdade é
que só metade das docentes declarou usar computadores da escola e apenas sete admitiam
que os alunos também o faziam (os do 1º Ciclo), o que justificavam com: falta de tempo,
pressão de preparar os alunos para os exames, falta de recursos disponíveis e falta de apoio
técnico.
A falta de diálogo acerca de media e tecnologias, entre pais e filhos, entre professoras e
pais, bem como entre professoras e crianças, era um lugar-comum. As poucas conversas
entre pais e filhos centravam-se no tempo de uso. Entre professoras e crianças, centravamse em pesquisas a fazer em casa, enquanto as conversas entre pais e professoras estavam
focadas nos riscos de uso da Internet para as crianças.
3.1. Plano de intervenção
O plano de intervenção aprovado em 2016 incluía três medidas: i) Criação de um jornal
escolar impresso, de forma a chegar a todas as famílias; ii) Organização e desenvolvimento
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de atividades de educação para a cidadania digital; iii) Fomentar o envolvimento dos pais e
da comunidade.
A primeira edição do jornal (Fig. 2) foi publicada em dezembro. O editorial apresentava
como objetivos: i) reforçar a ligação entre a escola, as famílias e a comunidade; ii) garantir
que as crianças expressavam as suas opiniões; iii) reforçar o sentido crítico em relação aos
media e suas mensagens; iv) a produção de mensagens media acerca de media e dos
problemas da comunidade; v) promover a democracia na escola e na comunidade; vi)
defender os Direitos Humanos e os Direitos da Criança. A edição teve como tema “Ser
Cidadão Digital”, tendo os alunos entrevistado pessoas da comunidade acerca do tema.

Fig. 2 – Capa d’O Cusco 1 (dez. 2016)

O segundo número (Fig. 3) teve como tema “Por uma escola sem violência”. Alunos do 1º
Ciclo e seus pais responderam a um questionário, adaptado do livro Compasito (Flowers,
2007: 85-88) sobre como agiriam perante situações de violência. As respostas foram tratadas
e comparadas, em debate, do qual resultou um texto coletivo e um texto interpretativo
escrito pela psicóloga escolar. Os alunos do Pré-escolar participaram numa atividade sobre
Direitos da Criança, tendo ficado claro, através dos seus desenhos e opiniões, que era preciso
distinguir bem entre Direitos e Deveres.

Fig. 3 – Capa d’O Cusco 2 (mar. 2017)
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Estava já então em curso o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar
(Presidência do Conselho de Ministros, 2016), cuja proposta de flexibilização curricular
implicava a inclusão do tempo de recreio escolar no horário pedagógico. O tema central do
3º número (Fig. 4) seria “Como as crianças imaginam os recreios”, tendo as crianças recriado
os espaços de lazer da escola.

Fig. 4 – Capa d’O Cusco 3 (jun. 2017)

Em julho de 2017 as professoras referiram que “houve sintonia entre aquilo que foi
proposto na ação de formação e, depois, a prática” (P1), o que permitiu a integração das
atividades do projeto nas planificações prévias, sem terem de as alterar, reforçando a
“relação entre o JI e o 1º Ciclo” (P8) e a relação com os docentes de TIC, de Inglês e da
“coadjuvação com as Ciências” (P7). A motivação dos alunos era elevada: “Quando se dizia
‘vamos fazer isto para o jornal’, eles ficavam muito motivados” (P2), tal como sucedeu com
os pais, que “foram muito colaborantes” (P1). Mas existiam ainda, pelo menos, duas
dificuldades: i) a integração dos contextos formal e informal de aprendizagem; ii) a
integração do digital nas atividades.
O plano 2017/2018 foi estabelecido como se o projeto não terminasse em fevereiro. Incluía
quatro aspetos: i) Formar professores sobre jornais escolares; ii) Aumentar a intervenção
social através do jornal escolar; iii) Desenvolver de atividades com vídeo; iv) Desenvolver
atividades de STEAM (Science Technology, Engeneering, Arts & Mathematics) com alunos do
Pré-escolar.
A formação acreditada pelo CCPFC (25 horas, novembro-fevereiro de 2018), ministrada
pelo investigador, contou com 27 docentes, entre eles as 10 docentes da escola do projeto.
A intervenção social aumentou: na quarta edição d’O Cusco (Fig. 5), os alunos escreveram
uma carta ao ministro da Educação e iniciaram um projeto de apoio à reflorestação do país
que contou com o apoio da comunidade.
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Fig. 5 – Capa d’O Cusco 4 (dez. 2017)

Os alunos e as professoras do 1º Ciclo criaram o programa ‘Telecusco’, um telejornal em
que as crianças relatam as notícias que mais as preocupam e as discutem com as professoras
(tema d’ O Cusco 5) (Fig. 6).

Fig. 6 – Capa d’O Cusco 5 (mar. 2018)

Alunos e docentes das três salas de Pré-escolar debateram a escola do futuro.
Desenharam essa escola em papel cenário e, com o apoio de uma arquiteta (encarregada de
educação) e de um engenheiro eletrotécnico (marido de uma educadora), criaram a maquete
da escola que sonharam (tema d’O Cusco 6) (Fig. 7).
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Fig. 7 – Capa d’O Cusco 6 (jun. 2018)

4. Limitações, conclusões e perspetivas futuras
Este projeto tem, pelo menos, três limitações: i) os seus resultados decorrem de um
contexto específico e não podem ser generalizados; ii) os instrumentos de recolha de dados,
apesar de validados, foram adaptados; iii) as docentes participantes foram as que se
voluntariaram.
Foi possível implementar um projeto comunitário que teve como base as práticas
pedagógicas em sala de aula, sem alterar as planificações prévias. Tal implica o apoio regular
do investigador, em articulação com da coordenadora da escola e com a direção do
agrupamento. As práticas mediáticas das crianças iam a encontro do que refere a literatura
para estas faixas etárias, sobretudo em casa, pois estavam ausentes da escola. Mas o projeto
permitiu que as crianças alterassem essas práticas na escola, usando os media para discutir
acerca dos media e para intervir socialmente.
O projeto teve como base a produção de um media tradicional: o jornal escolar impresso,
opção que resultou da caracterização do contexto. Mas a matriz inicial foi respeitada e
verificou-se uma evolução das atividades em direção ao digital, sendo já um resultado o
programa de debate de notícias ‘Telecusco’.
O resultado mais importante será a sustentabilidade do projeto, a sua assunção por parte
da escola. Mesmo sabendo que o projeto terminava em fevereiro de 2018, continuaram a
organizar atividades, incluindo o jornal, até junho de 2018. E estabeleceram já metas para a
2018/2019: criação da edição online d’O Cusco, produzir o próximo ‘Telecusco’ num estúdio
de televisão profissional e formar as crianças para produzirem melhores reportagens acerca
da comunidade.
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Resumo
Este artigo apresenta um recurso educativo desenvolvido a partir da dinâmica idiossincrática
vivenciada no interior de uma sala de atividades da educação pré-escolar, enquadrando-se no
princípio de que importa que os professores promovam processos de auto- supervisão
reflexiva, no sentido de prodigalizarem posicionamentos investigativos, que promovam a
criação de um corpo próprio de conhecimento, que lhes permita mapear o percurso do
processo de ensino e aprendizagem, para retirar e inovar o conhecimento.
Fruto de um processo de auto-supervisão reflexiva, que foi realizado e que permitiu o
desenvolvimento de uma prática curricular assente numa práxis analítica, desenvolveu-se o
recurso educativo denominado de “Hidrolaboratório EADS – Cais de embarque para a ciência
experimental na educação pré-escolar”.
Este resultou da (trans)formação, fruto da dialética entre a intervenção e a auto- reflexão
narrativa sobre o observado, que fez progredir a configuração e organização do ato educativo,
no sentido da criação de um conjunto de atividades cujo cerne são as questões que visam a
promoção da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos,
baseada e fundamentada no conhecimento científico. O recurso às literacias, nomeadamente a
literacia científica, foi essencial neste processo na medida em que permitiu “escolhas com
conhecimento de causa” (Conselho Europeu, 2012) permitindo a (co)construção de “indivíduos
solucionadores” (Weil, 2014), preocupados com os problemas ambientais que os rodeia.
Ficou indiciado que a educadora investigadora se constituiu como investigadora de si mesma e
do contexto em que atuou, no sentido, de construir propostas educativas que dessem resposta
aos desafios impostos pela imprevisibilidade da prática docente.
Constatou-se também, que houve um consolidar da pesquisa e da inovação, marcada por um
princípio de responsabilidade social em prover o seu desenvolvimento profissional, uma vez,
que não se limitou a repetir o que já sabia, mas manifestou uma ponderada atitude de
comprometimento com o permanente (re)fazer-se e (re)pensar-se. Entendeu-se, que a
perspetiva da prática como centro da ação formativa na investigação, realizada revê-se no
conceito de que os professores devem desenvolver competências que lhes permitam ter visões
estratégicas para edificar autonomamente a sua práxis. A consciencialização, a introspeção e a
aceitação da responsabilidade, cria uma motivação interna para a mudança.
Palavras-chave: Curriculum; literacia(s) ; autonomia e flexibilidade curricular
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Introdução
Decorrente da recente implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular
dos ensinos básico e secundário, no ano escolar de 2017-2018, enquadrada pelo Despacho n.º
5908/2017 de 5 de julho, importa a reflexão acerca dos investimentos a desenvolver no
sentido de se promover melhores aprendizagens, que levem ao desenvolvimento de maiores
competências, a partir da ênfase dada a um currículo, inovação e flexibilização centrada nas
escolas, nos seus alunos e nos professores. A flexibilidade curricular advogada entende que
a gestão contextualizada do mesmo abre para um exercício efetivo de autonomia em
educação, sendo o currículo o garante principal da sua efetivação.
Perspetivando as diferentes derivas, refere-se a de Young (2011), que refere que apesar
da experiência e dos conhecimentos advindos da experiência terem valor, estes não devem
ser contemplados pelo currículo. Em contraponto Paulo Freire (2005a) teorizou acerca de um
currículo que permita o empoderamento dos sujeitos em processo de conhecimento. Assim,
lança o repto para que a construção do currículo passe pela investigação dos temas
significativos para a comunidade e a seleção de temas geradores, pelo diálogo, pela leitura
do mundo que precede a leitura da palavra.
Compreende-se, neste aflorar da questão, que o termo currículo pode assumir diversos
sentidos, neste sentido, para Pacheco (2014) o currículo revela-se em “significados atribuídos
ao conhecimento, incluindo o modo como é selecionado, organizado e transformado em
territórios formativos, bem como a perspetiva adotada para justificar opções pedagógicas”
(p. 9). A sua materialização reflete o valor que é dada à diversidade cultural, social e
individual, para a organização do conhecimento escolar.
Nas sociedades democráticas pautadas por princípios de inclusão é relevante, que o
currículo promova e favoreça o desenvolvimento de medidas emancipatórias (Adorno, 2012;
Macedo, 2012) arraigadas a uma práxis confiante, capaz de fazer emergir inovadas
territorialidades.
Autores como Pinar (2007), Pacheco (2006), Gaspar & Roldão (2007), Leite (2002),
Morgado (2005) e Fernandes (2011) aludem ao facto de o currículo ser um distinto processo
de educação e formação, pelo, que a adesão a opções curriculares promotoras da
flexibilização e autonomia tem como pano de fundo a valorização da justiça curricular e
também a perspetiva do professor enquanto agente de desenvolvimento de processo
curriculares mais adequados e não como mero ator do processo de ensino e aprendizagem.
É pois, potencializado o capital de conhecimento das escolas que desejam um quotidiano
escolar curricularmente inteligente, agentes de decisão curricular.

Revisão Bibliográfica
A valorização da diversidade promove a integração das diferenças e especificidades
organizacionais, pelo que o contrato no dizer de Formosinho e Machado (2009) é, pois, uma
maneira de efetivar o exercício da autonomia, aposta a um conjunto de regras assente numa
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lógica de ação que, “conjugue o movimento top-down de disposição do território, concebido
no quadro do Estado-nação, com reivindicações ou iniciativas de tipo bottom-up que se
instituem atualmente em nome do local” (p. 62)
Nesta lógica Roldão (2009) concretiza, que o papel do professor não é apenas a de ensinar
conteúdos, mas atuar de forma estratégica e organizada centrada em duas dimensões,
nomeadamente, o conhecimento/conteúdo curricular e o aprendente.
Ainda e de acordo com a autora atrás citada, ensinar é então apurar o melhor desenredo
para que o aluno aprenda eficazmente o conteúdo curricular em questão. Inerente ao
processo de ensino e aprendizagem devem estar posturas reflexivas, que promovam a
recontextualização das mensagens presentes no currículo, bem como, a organização e
desenvolvimento curriculares, no sentido de se efetivar a inovação e flexibilização do
currículo.
Schön (1983, 1987) refere, que a investigação, a inovação e a formação reclamam que o
professor assuma um papel auto-reflexivo, auto-crítico e auto-(re)construtor desprendido de
terceiros para que se torne conhecedor das razões, que orientam as suas práticas. A elevação
pela reflexão acarreta consigo a necessidade de se investigar, para inovar. Neste sentido,
observar, relacionar e aplicar, são ações a desenvolver para empreender a inovação e remete
para o professor como, “parte responsável pela qualidade dos atos e fenómenos educativos”
(Ribeiro Gonçalves, 2006, p. 20).
Neto (2017) refere que a prática da auto-reflexão e da auto-observação-autoscopia
contribui para incrementar o processo de desenvolvimento profissional e pessoal docente,
na medida em que promove a elevação da autonomia do professor, no que diz respeito à
organização, intervenção, reflexão e (re)construção da ação pedagógica, assim como na
edificação de uma comunicação narrativa intrapessoal preponderante para a função do
ensinar. Emergiu como evidente a existência de uma democratização da produção do
conhecimento, obtido através da investigação da prática pedagógica.
Compreende-se a partir da autora atrás citada, que o processo de formação do professor
requerer um longo processo interior de aquisição, transformação e utilização da informação
para suscitar a constante progressão autonomizante, a consciencialização e a coerência, as
quais se refletem na qualidade do ensino. No mesmo sentido, constatou-se, que a
reconfiguração das teorias e/ou práticas permite, a orientação do curriculum a partir do
diálogo (intra)subjetivo e (inter)subjetivo com a ação e o mapear do percurso do processo
de ensino e aprendizagem, para retirar conhecimento, autonomia e competências de
docente investigador.
Neste sentido, a única preocupação do docente não deverá ser apenas com a simples
apresentação do conteúdo, mas antes delinear uma via de atuação reflexivamente
organizada, que inclua tarefas e recursos para que todos os alunos consigam aprender o que
o docente se propõe ensinar, para que assim a sua ação contribua para (re)formular a
abordagem pedagógica e didática do processo de ensino-aprendizagem em contexto de sala
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de aula, “assinalando-se benefícios na gestão autónoma da tomada de decisão, uma vez que
providenciam o desenvolvimento de uma prática curricular assente numa práxis analítica”
(Neto, 2017).
Segundo Pacheco e Sousa (2018), nos dias de hoje a escola pública privilegia a educação
inclusiva e, nesta medida, os aspetos cognitivos presentes na matriz académica, são tão
valorizados como os aspetos sociais, pessoais pertencentes à matriz democrática global. A
diversidade cultural, a identidade e diferença impõe-se como em contraponto com a
descriminação social. Segundo Neto (2017) a busca da pluralidade implica o desenvolvimento
de práticas conexas como a auto-supervisão, a auto-reflexão e a auto-observação, para que
se providencie a amplificação da articulação dos saberes e o aprofundar dos conteúdos
curriculares, que se fundam nas necessidades de aprendizagem das crianças. Desta forma, a
(trans)formação, ocorrerá fruto da dialética entre a intervenção e a auto-reflexão narrativa
sobre o observado, fazendo progredir a configuração e organização do ato educativo.

Metodologia
Nesta perspetiva de investigação, inovação e formação ao longo da vida “um bom
professor tem, também, de investigar sobre a sua prática e os contornos que a determinam”
(Ribeiro Gonçalves, 2010a, p. 14). Este é um caminho que conduz à aquisição de novas
aprendizagens, produtoras de progressivos ciclos de aprendizagem, o próprio professor é
um elemento essencial na compreensão dos fenómenos que se desenvolvem na sua sala de
aula, no currículo e no meio social no qual desenvolve a sua prática.
O recurso educativo denominado de “Hidrolaboratório EADS – Cais de embarque para a
ciência experimental na educação pré-escolar” visou a promoção da educação ambiental
para o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, baseada e fundamentada no
conhecimento científico.
Foi alcançado fruto da articulação entre a criação de recursos que favoreçam o elevar da
literacia das crianças que frequentam a educação pré-escolar. O mesmo recurso engloba
propostas de atividades com tarefas que abordam o ciclo da água; os estados da água; as
propriedades físicas da água; os tipos de água (potável, doce, salgada e poluída. Articula o
desenvolvimento de competências relativas ao método experimental e à educação
ambiental.
Inseriu-se numa investigação na qual houve a opção pela abordagem de natureza
qualitativa. O desenho da investigação foi o estudo de caso e os instrumentos e técnicas de
recolha de dados foram: a observação participante, o diário do educador, os dados visuais
(fotografia) e os dados visuais (vídeo).
A relevância pedagógica do mesmo, emerge do facto de se ter elaboração um recurso
educativo que proporcionou a planificação de uma pluralidade de atividades organizadas,
que promoveram as competências referentes à literacia científica de matriz ambiental, junto
das crianças em idade pré-escolar. Considera-se, que também potenciou a quantidade e a
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qualidade de oportunidades que foram dadas às crianças experimentarem e refletirem sobre
temas respeitantes à ciência experimental e educação ambiental para o desenvolvimento
sustentável.
Importou uma construção e gestão do currículo em que a ação profissional da educadora
se caracteriza “por uma intencionalidade, que implica uma reflexão sobre as finalidades e
sentidos das suas práticas pedagógicas, os modos como organiza a sua ação e a adequa às
necessidades das crianças” (p. 5).
Resultou também como relevante o facto de se ter promovido o ensino da ciência a partir
de questões sócio-científicas de forma inovadora, o que implicou criatividade, pesquisa e
motivação por parte da educadora, tendo agregado nas suas práticas e conceções.

Resultados
Compreendeu-se que o professor, no decurso do processo de ensino e aprendizagem,
constitui-se como elemento orientador, das aprendizagens dos alunos (Sagor, 2005), fruto
de um posicionamento curricular flexível, adotado para regular o processo ensino
aprendizagem. Esta regulação versus imposição foi considerada relevante para o sucesso da
intervenção educativa. Interpretou-se, que foi bem acolhida e incentivada uma maior
participação das crianças no processo de ensino e aprendizagem.
Tornou-se, pois, evidente que a gestão curricular como processo de tomada de decisões
por parte dos docentes é fundamental para atingir as finalidades que se pretendiam “tratase portanto de um processo que implica analisar a situação que se apresenta e confrontá-la
com aquilo que se pretende conseguir” (Roldão, 1999, p. 37).

Conclusões
Impõe-se, neste contexto de análise concluir, que a autonomia pode ser “um campo de
forças, onde se confrontam e equilibram diferentes detentores de influência (externa e
interna) dos quais se destacam: o governo, a administração, os professores, os alunos, os
pais e outros membros da sociedade local” (Barroso, 2005, p. 109), neste sentido, as
lideranças em contextos escolares de autonomia têm de gerir processo humanos, sociais e
afetivos complexos, nesta linha de pensamento, autores como Ferreira, Lopes e Correia
(2015), referem, que importa na promoção e desenvolvimento da autonomia escolar,
perceber que estamos num espectro variável, que vai desde a construção de uma autonomia
autocrática ou uma autonomia democrática.
Por conseguinte pensar o currículo implica refletir sobre políticas, processos, praticas,
instituições e pessoas e nestas os modos de as liderar. Ferreira, Lopes e Correia (2015)
evocam as lideranças para a equidade e a aprendizagem, capazes de fazer exprimir os
sentidos, os significados e as singularidades dos atores e autores num determinado contexto
situado e a bem da comunidade.
Nesta medida, enfatizam-se os percursos autorreflexivos, para que os docentes tenham a
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possibilidade de se questionarem acerca das suas teorias e/ou práticas e suas implicações,
para as compreender, avaliar, aperfeiçoar e inovar, porque:
(…) o grande desafio para estes próximos anos do século XXI, em minha opinião, é o de
instituir uma política de acompanhamento e regulação das medidas educacionais e
curriculares que, respeitando e fomentando a autonomia das escolas, contribua para a
adequação, sustentabilidade e inovação de políticas e práticas delas decorrentes e para a
capacitação de professores e outros profissionais da educação que lhes deem sentido. Por
outro lado, e reconhecendo que a mudança se constrói em função dos desafios, mas também
do inconformismo face a situações com que se convive e que se deseja alterar, há que romper
com a descrença nas possibilidades de mudança e mobilizar positivamente todos aqueles que
têm responsabilidades educacionais. (Leite, 2010, p. 27)
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Resumo
A contemporaneidade desafia-nos a refletir sobre a escola e suas bases curriculares. O que é que
a escola deve ensinar? É importante e possível inovar e flexibilizar num cenário marcado pela
normatividade curricular? Estes são questionamentos que interpelam as políticas de Estado, o
pensamento académico, as experiências das escolas e o senso comum, agora partilhado em
fóruns e redes sociais. Nesta comunicação procuramos debater essas questões situando-as nos
contextos educativos português e brasileiro. Compreendemos que o currículo é uma seleção
cultural, política e social que se desenvolve com uma dinâmica própria, dependente de tensões
e contextos específicos passando pelo que é prescrito e pelo que é compreendido, apreendido,
transformado em práticas educativas e avaliado. E, neste complexo processo de
desenvolvimento curricular, a inovação e a flexibilização tornam-se necessárias para a melhoria
das aprendizagens e o fortalecimento de uma escola mais democrática.
Palavras-chave: Currículo; Escola; Flexibilização; Inovação.

Há já algum tempo que no Brasil se vem afirmando, e consolidando, a ideia de que “a família
educa e a escola ensina”, ou seja, em casa aprendem-se valores, atitudes e procedimentos, e
na escola aprende-se Português, Matemática, Geografia, entre outras, e desenvolvem-se
destrezas técnicas. A escola é a unidade básica de um sistema social de grandes dimensões –
o sistema educativo –, complexo e caro para manter, no mínimo, 17 anos da vida de cada
pessoa inserida no seu seio.
Daí o perguntarmos:
Será que a escola só deve ensinar conhecimentos técnicos e científicos?
Se assim fosse, seria mais económico assistir às aulas no youtube, ou através de uma
plataforma digital, e acabar com a escola. Temos plena convicção de que esse não é o
caminho! Na escola também se desenvolvem valores, princípios e atitudes, e se aprende a
refletir, a questionar, a falar, a ouvir e a criar, enfim, na escola existe um mundo de relações
a descobrir, que não pode circunscrever-se apenas ao domínio cognitivo. E, não podemos
estar sempre a exigir que a escola reforce o que se aprende em casa, porque se trata de uma
instituição que não está, especificamente, ao serviço da família, mas ao serviço da sociedade,
mais rica, mais diversa e mais plural. Se a escola continuar fechada, sitiada nas fronteiras das
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disciplinas que aí se desenvolvem, isso só servirá para fortalecer a intolerância, o preconceito,
o analfabetismo político e, até, a própria violência.
Ora a educação, enquanto processo de desenvolvimento intencional e integral das
faculdades intelectuais, afetivas, morais e físicas de um indivíduo, pressupõe que o ato
educativo esteja em simbiose com o ato de ensinar e a predisposição para aprender. Por isso,
se afirma com frequência que educação e ensino não se separam, embora uma parte das
aprendizagens que fazemos sejam feitas de forma autónoma.
Partindo dos pressupostos anteriores, facilmente se compreende que o discurso
anacrónico de que cabe à escola ensinar e à família educar está na base de um movimento
conservador que tem vindo a afirmar-se nos últimos anos, no Brasil, e que concebe a escola
como um espaço propício para a instrumentalização do trabalho, onde o currículo cumpre
uma função técnica e deve procurar, sobretudo, exibir a sua “neutralidade ideológica”.
Aliás, foi a partir dessa pretensa “neutralidade ideológica” que, em 2015, foi apresentado
ao Congresso Nacional brasileiro o Projeto de Lei nº 867/2015. Um projeto idealizado com o
intuito de combater o que os seus proponentes designavam por “doutrinação políticopartidária” na educação. O objetivo era incluir entre as diretrizes e bases da educação nacional
o "Programa Escola sem Partido", com a intenção de proibir a “doutrinação política e
ideológica em sala de aula” e a interferência na educação moral das famílias. Embora esse
projeto ainda seja motivo de discussão de âmbito federal, não houve impedimento de que os
anteprojetos de lei, elaborados pelo movimento da “Escola sem Partido”, fossem
apresentados às Assembleias Legislativas dos Estados e às Câmaras Municipais. Aliás, alguns
Estados e Municípios já aprovaram a inserção desse programa nos seus sistemas de ensino.
O programa “Escola sem Partido” considera o aluno como uma audiência cativa em sala
de aula, o que exige neutralidade ideológica por parte do professor, cabendo-lhe a
responsabilidade de transmitir os conteúdos disciplinares de forma que não interfira na
educação política, cultural, social e religiosa recebida pela família.
Convém lembrar que a Constituição de 1988 significou um grande avanço no quadro legal
da política educacional brasileira. Desde a independência, nunca se conseguira colocar a
educação no centro da agenda pública. Reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) – Lei nº 9394/96 – e por outros dispositivos legais subsequentes, a Carta
Nacional conseguiu, de forma progressiva, garantir os direitos dos alunos, dos professores e
dos gestores no cenário educacional. A Constituição fez um avanço importante quando
previu a liberdade de ensinar, o pluralismo de conceções pedagógicas e a liberdade de
consciência e crença do aluno. No âmbito da Constituição, a liberdade de ensino passou a
estar associada à “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber” e à “gestão democrática do ensino público” (artigo 206º da Constituição Federal
do Brasil, de 1988). Portanto, não se trata de liberdade de expressão individual do professor,
mas de uma “liberdade académica, compartilhada e contextualizada” (Rodrigues & Marocco,
2014).
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Ora, o programa Escola sem Partido, além de censurar o professor, fere a Constituição
Federal de 1988, porque nega o pluralismo de ideias e conceções pedagógicas, a liberdade
de cátedra, os princípios da laicidade e da pluralidade do Estado.
Esse programa representa o pensamento conservador da sociedade brasileira, que resiste
à formatação de uma sociedade aberta a múltiplas e diferentes visões do mundo e à
instauração de uma escola como lugar estratégico para a emancipação política e para o fim
das ideologias sexistas. Torná-lo lei é violar a Constituição e retroceder nas conquistas das
diversas lutas emancipatórias no processo constituinte.
O fato é que, em pleno século XXI, a escola brasileira não se pode furtar ao debate sobre
a realidade económica, social e cultural em que se encontra inserida. Sobretudo porque o
Brasil ainda é um país extremamente violento contra mulheres, crianças e LGBT (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). Além disso, existe racismo
institucionalizado, uma vez que os negros do país são os mais assassinados, os que têm
menor escolaridade, menores salários, menor acesso aos sistemas de saúde e educação e os
que morrem mais cedo. É também o grupo populacional brasileiro que mais está presente no
sistema prisional e o que menos ocupa cargos nos governos, isto de acordo com o relatório
da ONU de 2014. Associados aos aspetos referidos, importa lembrar que o Brasil é um dos
países que tem maior concentração de rendimentos e de desigualdades sociais, o que tem
mais impostos e onde abundam os casos de corrupção e os fracassos educacionais.
Em Portugal, o panorama é menos desolador, embora a escola pública, como espaço de
exercício da cidadania, nem sempre tenha estado isenta de alterações a nível organizacional
e dos princípios que regem o seu funcionamento pouco ou em nada consonantes com esse
propósito (Morgado, 2013). Referimo-nos, especificamente, à penúltima revisão curricular
levada a efeito no País – em 2012 –, em que a tutela, invocando o excesso de experimentalismos
pedagógicos das Ciências da Educação e o desvirtuar do ensino e da missão da escola pública,
não se coibiu de, através do Despacho nº 17169/2011, de 12 de dezembro, determinar que o
modelo de ensino a adotar priorizasse a transmissão de conhecimentos, incidisse no
desenvolvimento de automatismos e da memorização e se organizasse em função de objetivos
claros, precisos e mensuráveis. Para facilitar o cumprimento desses desideratos, o referido
diploma considerava decisivo que, a partir dessa data, não se desviasse a atenção dos
elementos essenciais do currículo, isto é, dos conteúdos.
Ora, centrar o trabalho escolar nos conteúdos disciplinares empobrece o currículo,
circunscreve-o ao desenvolvimento de destrezas cognitivas, revaloriza o papel do professor
em detrimento do papel do aluno, enaltece a dimensão instrutiva do próprio ato educativo e
despoja a escola de um conjunto de aspetos que vinculariam a aprendizagem à vida
quotidiana dos alunos (Sarmento, 2011).
Na verdade, esta tentativa de reorganizar o modelo educativo numa lógica de
sobrevalorização da instrução está em contra ciclo com o que hoje se defende para a
educação, uma vez que, como reitera Morgado (2013), se procura criar um modelo educativo
em que a participação, a discussão e a negociação se assumam como essenciais para dar voz
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e envolver os distintos atores educativos em torno de finalidades e objetivos comuns, sem
deixar de ter em atenção que, numa perspetiva dialética, o conflito e a crítica devem ser
assumidos como efetivas oportunidades de aprendizagem.
De facto, parece não suscitar controvérsia a ideia de que, indepentemente dos contextos,
a escola se deve assumir como um espaço de conflitos e de transformações, “ingredientes”
importantes para a construção da democracia. Não existe sociedade democrática sem escola
democrática. Por isso, em vez de silenciar algumas vozes, devemos potencializar a
pluralidade das que constituem a escola.
Com contextos de aprendizagens cada vez mais adversos e multiculturais, a escola não
pode continuar refém de um modelo de cariz instrutivo, que faz dos conteúdos programáticos
a quase exclusiva razão de existir, nem continuar ameaçada, como é o caso da escola
brasileira, por um discurso conservador que almeja o controlo ideológico da escola em nome
da “neutralidade curricular”.
No processo educativo, a aprendizagem deve assumir-se como uma mediação entre
sujeitos, baseada na troca de saberes, no diálogo, o que obriga a que o aluno não possa ser
tratado como “audiência cativa” e passiva. A escola não é neutra porque o currículo é sempre
uma seleção de conhecimentos, de valores e de atitudes, que não é alheia às tensões que
existem entre as forças políticas, económicas e sociais, dentro e fora dos processos
educacionais.
Por isso, no caso do Brasil, a impossibilidade de a escola discutir questões como violência
de género, desigualdade social e racial, multiplicidade de visões políticas, intolerância
religiosa, evolucionismo, diferentes religiões e processos culturais, de entre outros temas
que falam das diferenças e da desigualdade social, cultural e política, defendida pelo discurso
conservador do Programa Escola sem Partido, está em contramão com o debate sobre as
Diretrizes Curriculares para Educação Básica, iniciado no final dos anos de 1990 com a
implantação da LDBEN.
No Brasil, o debate público sobre o Programa Escola sem Partido e, mais recentemente,
sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) demonstrou que a discussão sobre o
currículo não se pode limitar aos técnicos educacionais, mas às famílias, aos média, aos
políticos e aos diversos setores da sociedade que opinam, resistem, questionam e propõem
o que deve ser ensinado e aprendido na escola. Esse cenário demonstrou que o currículo é
um território contestado e um artefacto político e cultural, com poder de resistência e
capacidades de transformação, portanto, incapaz de ser neutro.
Prevista pela Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) e pelo Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, a BNCC é um documento de “caráter
normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais para os alunos de todas etapas
e modalidades da Educação Básica” (Resolução CNE/CP-02/2017). Após consulta e debates
públicos, análise e produção das comissões de especialistas, desde de 2015, o texto referente
à educação infantil e ao ensino fundamental – ensino básico em Portugal – foi aprovado pelo
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Conselho Nacional de Educação, em 2017. A Base Nacional Comum Curricular para o ensino
médio está previsto ser concluída em 2018.
Ainda com caráter de implementação, a BNCC para a educação infantil e o ensino
fundamental estabelece competências gerais a serem desenvolvidas pelos alunos em toda
trajetória escolar, associadas às áreas da Linguagem, da Matemática, das Ciências da
Natureza e da Ciências Humanas em cada etapa escolar do estudante. Segundo as diretrizes
da BNCC, os currículos escolares terão 60% de conteúdos comuns para a Educação Básica no
ensino público e no ensino privado e os 40% restantes serão determinados regionalmente,
considerando as escolhas de cada sistema educacional. Essa escolha deve ser feita
respeitando a diversidade, as particularidades e os contextos escolares.
Além de padronizar 60 % do currículo nacional, a BNCC tem um claro propósito de alinhar
os objetivos do currículo escolar com os das avaliações nacionais, como a Prova Brasil e o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estabelecer políticas para formação de professores
e diretrizes para produção de material didático.
A BNCC ao enfatizar determinadas habilidades, competências, procedimentos e a formação
de atitudes veicula uma perspectiva que visa adaptar os alunos aos interesses da
agenda económica internacional ou, mais propriamente, ao empreendedorismo, abre-se ao
mercado e fortalece os interesses de grandes corporações de material didático. São questões
que não podemos deixar de abordar e sobre as quais é necessário refletir criticamente.
Além disso, a BNCC mantém os conceitos já preconizados pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 9394/98, art.º 26º – de currículo básico, currículo comum
e currículo diversificado, ou seja, as competências e diretrizes são comuns a todas as escolas,
ainda que os desenhos curriculares possam ser diversos. A base define as aprendizagens
essenciais e não os conteúdos. Nesse caso os conteúdos curriculares estão a serviço do
desenvolvimento das competências.
Nesta perspetiva, a flexibilização e a autonomia curricular estão presentes na BNCC, tanto
na perspetiva do currículo diversificado quanto na “contextualização dos conteúdos e
componentes curriculares”, nas “formas de organização” e nas “estratégias didáticopedagógicas diversificadas, recorrendo aos ritmos diferenciados e aos conteúdos
complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de
alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização
etc.” (BNCC, 2017, pp. 16-17).
Estamos convictos de que um dos avanços propiciados pela LDBEN, mantido pela BNCC
para a educação infantil e o ensino fundamental, é, pelo menos em termos retóricos, a
perspetiva da flexibilidade associada à autonomia e contextualização curriculares.
Contextualização entendida como possibilidade de pensar e construir um currículo que inclua
os interesses da comunidade escolar, o que só é possível num cenário flexível, em que os
atores disponham de autonomia. Portanto, a contextualização do currículo só pode ser
construída e gerida num processo democrático e autónomo de desenvolvimento curricular:
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(…) cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas
de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a
abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e
global, preferencialmente de forma transversal e integradora (BNCC, 2017, p.19).

Convém não esquecer que a autonomia curricular é a capacidade da escola produzir seu
próprio projeto, mas se existe a pretensão de fazer uma escola autónoma, é necessário
libertar as “autonomias individuais” e dar-lhes um sentido coletivo (Barroso, 2006). Assim, o
respeito e o reconhecimento dos sistemas de ensino, bem como a participação da
comunidade escolar e a gestão democrática são fundamentais.
Por outro lado, devemos entender que a autonomia curricular deve ser negociada entre
os interesses normativos do sistema e as necessidades reais da escola. Sendo uma prática
construída coletivamente a favor dos processos de ensino-aprendizagem e da pluralidade
cultural do contexto escolar, a autonomia curricular é imprescindível para mudar a escola e
melhorar o ensino. Nesse sentido, autonomia, flexibilidade e contextualização curriculares
são inseparáveis da democracia escolar.
Em Portugal, embora a situação educativa seja diferente, sobretudo porque se vive uma
democracia mais consolidada e mais madura, existem algumas medidas mais recentes que
podem considerar-se similares a outras que têm sido introduzidas no cenário brasileiro.
Entre as múltiplas medidas que têm sido introduzidas, referimo-nos, especificamente, a
três delas, por se referirem a mudanças que contribuem para modernizar o sistema, sem
descurar a necessidade de o aprofundar em termos democráticos e solidários: (i) o Programa
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE); (ii) O Perfil dos Alunos à saída da
Escolaridade Obrigatória; e (iii) o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular.
No primeiro caso, o PNPSE, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2016,
de 24 de março, protagoniza um combate ao insucesso escolar, num processo que visa o
aumento da eficiência e da qualidade das instituições públicas e a concretização da igualdade
de oportunidades. Para o efeito, o PNPSE prevê o envolvimento das comunidades educativas
na procura de soluções locais, uma vez que são quem melhor conhece os problemas e as
dificuldades educativas com que se deparam, bem como as potencialidades que possuem e
os contextos em que se movem. Nesse sentido, o normativo que institui este programa
pretende “reforçar o papel da escola, dos seus profissionais e da comunidade, das entidades
formadoras, dos formadores e de outros agentes de intervenção comunitária na promoção do
sucesso escolar [e] na valorização da aprendizagem”.
No segundo caso, o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, homologado
pelo Despacho nº 6478/2017, de 26 de julho, define o que se pretende que os alunos
aprendam até ao final dos 12 anos de escolaridade obrigatória. Porém, o Grupo de Trabalho
que elaborou esse perfil pretendeu, apenas, construir uma matriz comum para todas as
escolas, de modo a clarificar o que o aluno precisa de saber no final da escolaridade
obrigatória. Importa referir que, mais do que uniformizar, o normativo pretende apenas
“criar um quadro de referência que pressuponha a liberdade, a responsabilidade, a
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valorização do trabalho, a consciência de si próprio, a inserção familiar e comunitária e a
participação na sociedade que nos rodeia” (Martins, 2017, p. 5).
No terceiro caso, com o intuito de estimular as escolas no sentido de promoverem
melhores aprendizagens em contextos específicos e de dar resposta às diferentes
necessidades dos seus alunos, o Governo publica o Despacho nº 5908/2017, de 30 de junho,
que aprova o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Trata-se de uma medida de
política educativa que traduz a vontade dos decisores políticos consignarem centralidade às
escolas e seus protagonistas no processo de gestão curricular, que se pretende flexível,
contextualizado e que não descure a diversidade que hoje pulula nas escolas. Ora, isso só
será possível perante o exercício efetivo de autonomia em educação, o que permitirá que em
cada contexto se adapte o currículo ao projeto educativo da instituição. Daí o considerar-se,
na alínea e), do art.º 2º, do Anexo ao despacho referido, que a autonomia e flexibilidade
curricular é uma “faculdade conferida à escola para gerir o currículo dos ensinos básico e
secundário e a organização das matrizes curriculares base, ao nível das áreas disciplinares e
disciplinas e da sua carga horária, assente na possibilidade de enriquecimento do currículo
com os conhecimentos, capacidades e atitudes que contribuam para alcançar as
competências previstas no «Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória»”.
Mais recentemente, com a publicação do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, o Ministério
da Educação tomou uma série de medidas que visam aprofundar e/ou consolidar as
mudanças referidas, em particular as que se prendem com as aprendizagens dos estudantes
e as que viabilizam a autonomia e a flexibilidade curricular. Para o efeito, o decreto-lei
estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, bem como os princípios que devem
nortear a conceção, desenvolvimento e avaliação das aprendizagens dos alunos, de modo a
criar condições para desenvolverem conhecimentos, capacidades e atitudes que sirvam de
esteio ao desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
No seguimento da publicação do diploma anterior e com o intuito de facilitar a autonomia
e a flexibilidade curricular, o Governo definiu um conjunto de aprendizagens essenciais para
os diferentes níveis e ciclos de ensino, o que tem permitido, progressivamente, dar sentido e
utilidade ao Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória e compreender que a decisão
curricular na escola pode e deve ser democrática, pois o currículo, por não ser neutro, é
sempre e uma experiência cultural e social de lutas por identidades que se estabelecem em
relações de poder.
Em suma, a flexibilização, a autonomia e a contextualização curricular, no contexto de
uma escola democrática, ao primar pelo desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos
alunos, devem respeitar os diferentes ritmos das suas aprendizagens, o que implica
responderem com um planeamento didático criativo, dinâmico e epistemologicamente
instigador. No fundo, um conjunto de condições imprescindíveis para a concretização de uma
efetiva inovação curricular. Uma inovação só possível de concretizar na base de um currículo
integrado, contextualizado, intercultural, flexível e autônomo e que se desenvolva como um
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espaço de aprendizagem e não instrumentalização.
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Resumo
A homologação recente do currículo nacional brasileiro tem levado gestores e professores à
tarefa de traduzir a sua arquitetura e os objetivos contidos no texto. Constata-se que as duas
versões iniciais são divergentes do documento agora aprovado, uma vez que o grupo
responsável pela sua construção foi sendo alterado ao longo do processo. Importa, por isso,
refletir sobre as seguintes questões: Qual o paradigma de currículo presente no texto final? De
que forma, a arquitetura curricular entretanto decidida, responde às necessidades inerentes a
um currículo nacional? Que paradigma esteve na base da escolha de um currículo por
competências como instrumento de gestão do ensino?
Este texto procura contribuir para esse debate, incidindo no processo de (re)construção do
currículo nacional, em particular, nos sentidos e decisões subjacentes ao contexto da sua
produção. Para o efeito, procedemos a uma análise documental dos elementos estruturantes
desse processo.
Os resultados preliminares de uma investigação que vimos desenvolvendo há algum tempo
permitiram constatar que existiu uma certa dissonância entre o que se propalou a nível
discursivo e o que decidiu ao nível da elaboração da arquitetura do currículo nacional,
prevalecendo o formato disciplinar, limitado ainda à revalorização dos conteúdos e dos
objetivos mensuráveis e que contribuem para a compreensão da sua natureza epistemológica.
Palavras-chave: Arquitetura Curricular; Currículo Nacional; Competências; Conteúdos.

Introdução
O nosso principal interesse neste artigo é revelar as “tecnologias” utilizadas na escolha
da funcionalidade e da estética da arquitetura da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
brasileira. Para o efeito, recorremos ao termo arquitetura, para caracterizar o processo de
construção, as escolhas dos materiais e/ou referenciais e o formato assumido pelos
protagonistas na definição do currículo nacional. Tendo em conta que a arquitetura se refere
à disposição das partes ou dos seus elementos na composição da obra, obedecendo a
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determinados princípios, normas ou técnicas utilizadas, da mesma forma, a lógica percorrida
na construção da BNCC, obedeceu certamente a uma determinada disposição. Embora, por
norma, seja utilizado o termo “engenharia” para caracterizar os modelos curriculares,
preferimos utilizar o termo arquitetura, pois abarca aspectos que envolvem, também, a
estética, no sentido kantiano do termo.
O currículo nacional brasileiro abarca intenções (des)conhecidas, o que tem gerado
alguma controvérsia. Se, por um lado, alguns defendem a sua necessidade e importância, por
outro lado, as críticas sobretudo sobre sua arquitetura reúne um conjunto significativo de
adeptos, o que nos leva a percorrer um caminho de investigação, que decerto apontará se as
escolhas foram acertadas. Além do mais, os constrangimentos decorrentes do seu processo
de construção poderão ser minimizados se, de facto, a BNCC, entre tantos consensos e
dissensos, legitimar interesses e necessidades dos professores e servir de esteio à construção
de uma escola democrática, inclusiva e de qualidade.
A análise dos documentos que foram sendo produzidos na elaboração da BNCC permitenos constatar que as duas primeiras versões são divergentes do documento agora aprovado,
uma vez que o grupo responsável pela sua construção foi sendo alterado ao longo do
processo11. Importa, por isso, refletir sobre as seguintes questões:
- Qual o paradigma de currículo presente no texto final?
- De que forma, a arquitetura curricular, entretanto decidida, responde às
necessidades inerentes a um currículo nacional?
- Que paradigma esteve na base da escolha de um currículo por competências como
instrumento de gestão do ensino?

1. A construção da BNCC
Na amálgama de termos que constam do texto aprovado, pode-se inferir que prevalece
uma vertente racionalista de currículo, em que predomina um formato disciplinar, baseado,
ainda, na prevalência dos conteúdos e dos resultados obtidos nas avaliações em larga escala.
No empreendimento desse modelo de currículo predomina a utilização de uma linguagem
técnica, revelando o pragmatismo e a forma compartimentalizada de apresentar os
conhecimentos. Como destaca, Macedo (2015, p. 899):
(…) se o documento é estruturado por objetivos, descritos como comportamentos genéricos
que se espera dos alunos em relação a um campo disciplinar, a justificativa de sua necessidade
aponta para conhecimentos a que todos têm direito de acesso via escola, ou seja, conteúdos
da escolarização. Essa formulação é visível ao longo de todo o documento onde os
significantes conhecimentos, como conteúdos, e objetivos deslizam. Uma leitura que
dialogasse com o campo do currículo Base Nacional Comum para Currículos de forma mais
11
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de Universidades Públicas e Privadas e outros atores associados à Editoras de Livro Didático e de Fundações
Privadas, da região Sudeste.
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tradicional, talvez não problematizasse tal deslizamento; o objetivo seria apenas uma forma
de dizer como se espera que um conteúdo seja trabalhado. Tratar-se-ia somente de deslocar
o foco do ensino para a aprendizagem, como nos ensinavam as vertentes técnicas que
desdobravam a tradição tyleriana em toda uma tecnologia para a definição de objetivos.

Convém referir que o texto opta por um modelo de currículo estruturado em áreas,
componentes curriculares (disciplinas), conteúdos que se articulam em razão de
competências e habilidades, que precisam de ser desenvolvidas pelos alunos. Para além das
críticas, Young (2011) faz um alerta em defesa das disciplinas, enquanto campos
especializados de saberes. Alude à necessidade de se trabalhar na escola o “conhecimento
poderoso”, trazendo à tona a diferenciação entre pedagogia e currículo. Alerta para o facto
de, nesse processo as disciplinas ganharem protagonismo, uma vez que alimentam o
“sentimento de identidade” dos professores e, consequentemente, o seu estatuto
pedagógico.
A reflexão produzida pelo autor parece-nos pertinente, porque envolve a relação entre a
arquitetura da BNCC e dos processos didáticos e metodológicos que condicionam a
aprendizagem, quando elege a sua preferência por competências e habilidades. Bem
sabemos que os temas relativos à didática12se subsumem no currículo, que, por seu turno,
também se ancora em matrizes conceituais diferenciadas. Ora, o currículo oferece pistas
relativas ao processo de construção do conhecimento e como isso se processa
historicamente. Já a didática se relaciona com as teorias gerais sobre ensinar e aprender, mas
não se limita a isso, uma vez que procura, nos recursos didáticos e metodológicos, formas de
mediação do objeto do conhecimento e do sujeito aprendente. Sem dúvida que a
racionalidade pedagógica hegemónica se alastrou no paradigma tecnicista, com prescrições
pedagógicas ajustáveis a um sujeito cartesiano, como o que prevê a BNCC.
Dadas as contingências da arquitetura do currículo nacional, estamos convictos de que os
professores acabarão por se subjugar aos padrões estabelecidos por um currículo fechado e,
fatalmente, não terão oportunidades de suplantar essas prescrições. Por outro lado, hoje, os
manuais pedagógicos, além do elenco de saberes a serem ensinados, já trazem estruturado
o próprio currículo escolar, bem como modelos de planeamento e de avaliação e um leque
de possibilidades metodológicas de toda a ordem, com sugestão de recursos, o que limita e
reduz a autonomia do professor e degrada a sua profissionalidade. Lembra-se que também
já se encontram disponíveis diversos modelos de Planos de Aula, veiculados por uma revista
brasileira13, mantida pela Fundação Lemann (principal articuladora e mantenedora do
Movimento pela Base Nacional Comum Curricular), relacionados com esse formato.

12

Para Libâneo (2012,p. 39), a didática “realiza objetivos e modos de intervenção pedagógicos em situações
específicas de ensino e aprendizagem. (...) suas finalidades sociais e pedagógicas, os princípios, as condições e
os meios da direção e organização do ensino e da aprendizagem, pelos quais se assegura a mediação docente
de objetivos, conteúdos, métodos, formas de gestão do ensino (...)”
13 A esse respeito, a Revista Nova Escola, de circulação nacional, veicula Planos de Aula e sequências didáticas aos
professores à partir da BNCC. De acordo com a revista, a iniciativa da Associação Nova Escola teve início em
2017, com o apoio da Fundação Lemann e do Google.org. Para ver a matéria completa, aceda ao portal através
do seguinte link: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/sobre
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Embora, em termos estruturais, a primeira e segunda versões integrassem objetivos de
aprendizagem articulados com grandes áreas do conhecimento, respeitando o
desenvolvimento humano de cada etapa de ensino, a versão agora homologada torna
evidente a organização de um currículo por competências, restaurando a tipologia assumida
nos Parâmetros Curriculares Nacionais14. Convém não esquecer que a existência de vários
curricula estruturados neste formato não é novidade pelo mundo fora. Vários exemplos
podem ser destacados, como é o caso do currículo nacional português, que se vale de uma
lógica idêntica, decorrente da implementação das denominadas políticas de accountability
(Pacheco, 2011) e do facto de se enveredar por percursos semelhantes ao da BNCC, objeto
do nosso estudo.

2. A necessidade de clarificar a noção de competência
Dada a sua natureza e pertinência, é necessário clarificar o sentido e o significado do
termo competência, uma vez que, entendida em toda a sua extensão pode assumir
significados diferentes.
De forma exaustiva, diferentes autores – Perrenoud (1999, 2000, 2003), Rey (2005),
LeBoterf (1999), Roldão (2003) – procuraram delinear o significado e o sentido de cada
abordagem, caracterizando as diferentes perspectivas em que o termo é utilizado. De forma
genérica, a palavra competência está relacionada com as ideias de aptidão, habilidade,
desempenho e conhecimento, sendo ancorada, frequentemente, aos valores da
produtividade, tão apetecível no mercado profissional. A sua disseminação na área
educacional passou a fazer parte da agenda de reformas curriculares, sobretudo ao nível do
ensino superior e dos cursos técnicos profissionalizantes, a partir da década de 1990, no
Brasil, acabando agora por permear também a educação básica.
Além disso, é necessário realçar as orientações de vários organismos internacionais no
sentido da utilização das competências nos currículos nacionais e nas reformas
desencadeadas em alguns países da Europa, submetendo-os, ainda, à utilização de
determinadas tecnologias. O seu impacto na agenda educacional reforçou a ideia de
competência ligada ao desempenho profissional, sobretudo para dar resposta ao mercado
produtivo.
No Brasil existe ainda um outro factor que não pode se ignorado: as matrizes de referência
das avaliações de larga escala envolverem um elenco de competências “taxonomizadas e
associadas a comportamentos observáveis” (Macedo, 2002, p.116), fazendo prevalecer uma
lógica curricular baseada nos conteúdos. As decisões para eleger tal modelo, ou vertente,
possuem um “significado social e implicações políticas do discurso que as originou”, como
assevera Popkewitz (1997, p. 115), para a definição de padrões de regulamentação.

14

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), foram elaborados na década de 1990, no Governo Fernando
Henrique Cardoso. A equipa que coordenou o documento, é a mesma que foi nomeada para a construção da
versão homologada (V3), porém o documento não foi homologado pelo Conselho Nacional de Educação.
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A propósito desta problemática, Macedo (2002) afiança que existem duas tradições
envolvem a referência de competência: a francesa, com raízes no modelo de esquemas
piagetianos, que ganhou notoriedade com as publicações de Philippe Perrenoud; e a
americana, com uma vertente baseada no modelo tyleriano e que foi reforçada pelo
behaviorismo de W. James Popham e Eva Baker. A discursividade que opera no campo das
políticas de currículo e, sobretudo, no seu formato de competências, está associada, como
assevera Pacheco (2011), aos seguintes níveis: teórico, organizacional, curricular e
pedagógico15.
Seguindo a tradição francesa, desenvolvida com os estudos de Perrenoud (1999, 2000,
2013), uma das funções da escola é preparar os alunos para a vida, não estando, neste caso,
a competência associada ao desempenho que habitualmente se veicula ao campo
profissional, uma vez que é sempre construída socialmente. Nesta tradição ainda não se
renuncia às disciplinas, defendendo a existência de estratégias sistémicas para o
desenvolvimento de competências na escola. Por causa da instabilidade que o próprio
conceito transporta, Perrenoud (2013, p. 9) considera que a noção de competência continua
“vaga, incerta e definida por cada um à sua maneira”. Por isso, conclui que:
1. As competências não são elas mesmas saberes, savoir-faire ou atitudes, mas mobilizam,
integram e orquestram tais recursos.
2. Essa mobilização só é pertinente em situação, sendo cada situação singular, mesmo que se
possa tratá-la em analogia com outras já encontradas. Situa-se, predominantemente, em
relação ao uso da noção de competências no campo da formação profissional.
3. O exercício da competência passa por operações mentais complexas, subentendidas por
esquemas de pensamento que permitem determinar (mais ou menos conscientemente e
rapidamente) e realizar (de modo mais ou menos eficaz) uma ação relativamente adaptada
à situação (idem, 2000, p. 15).

Dada a ambiguidade do termo, a tradição americana no domínio das competências tem
relação com o próprio conceito de currículo, na perspetiva da racionalidade tyleriana, ou seja,
numa abordagem relacionada com comportamentos observáveis. A tecnologia utilizada tem
em conta a associação entre currículo e avaliação, como reitera Macedo (2002, p.128),
reduzindo a “reorganização dos objetivos de ensino de modo a associá-los em competências
mais amplas que permitam a uma testagem mais efetiva”. A respeito da relação entre
competência e objetivos e a profusão de sentidos que lhe está associada, Pacheco (2003)
esclarece que competência indica “o que é necessário para se percorrer um dado caminho”,
ao passo que objetivo significa “o resultado que se deve alcançar no final desse caminho”.
Tal perspetiva perfilha um currículo baseado em conteúdos, indispensáveis para a
transposição de competências e habilidades que precisam de ser aplicadas fora da escola.

15A

esse respeito, ver Pacheco, J. (2011). Discursos e lugares das competências em contextos da Educação e
formação. Coleção Panorama. Porto, Porto Editora.
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3. O modelo de currículo subjacente à BNCC
Merece ser sublinhado que o texto da BNCC, ao nível da sua arquitetura, enfatiza a
importância das disciplinas consideradas mais clássicas, como a Língua Portuguesa e a
Matemática, recorrentemente utilizadas nas avaliações em larga escala, como é o caso do
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Trata-se de um modelo estruturado
numa perspetiva idêntica aquela em que o currículo australiano foi pensado e que, de alguma
forma, não conseguiu diminuir as desigualdades, como aponta Macedo (2016)16. É um facto
que os consensos para justificarem o eficientismo na relação entre educação e trabalho estão
associados à lógica do gerencialismo neoliberal, presente em algumas reformas noutros
países.
A aparente descrição de objetivos merece, certamente, uma análise que por ora não fica
clara na organização do texto divulgado, uma vez que se optou por um formato relacionado
com resultados mensuráveis, reduzindo a aprendizagem a “segmentos comportamentais”,
como destaca Pacheco (2011, p. 8), corroborando o paradigma da gestão do ensino, em que
prevalece uma vertente tecnicista e instrutiva, reforçada pela “introdução de uma tomada
de decisão curricular perspetivada pela relação sistémica entre inputs e outputs”.
Para forjar um conceito de currículo que leve à normalização como principal resposta, a
arquitetura do currículo nacional brasileiro parte da relação difusa entre objetivos e
competências, alimentando uma clara confusão conceitual, além de sugerir, “erradamente,
que cada aquisição escolar verificável é uma competência, quando na verdade a pedagogia
por objetivos é perfeitamente compatível com um ensino centrado exclusivamente nos
conhecimentos” (Perrenoud, 1999, p. 19). Além disso, é importante realçar que um currículo
por objetivos ou por competências trata da ordenação do conhecimento, que busca
eficiência da mesma forma.
Assim, a arquitetura curricular proposta tem em conta,
(…) o conhecimento que é agora contextualizado em comportamentos esperados, em
propósitos predeterminados e em conjuntos de saber-fazer, implica o domínio de habilidades
e de níveis de desempenho. Deste modo, ‘o conhecimento é mais performativo do que
declarativo, não constitui um sistema de enunciados relativos a estados de coisas e às suas
condições, mas exprime-se por repertórios de saber-fazer que se escoram em outros tantos
poder-fazer: é simultaneamente técnico e social’. Competência e objetivo dizem respeito a
formas de ordenação do conhecimento ou a critérios para a seleção de estratégias que
fundamentam a organização do processo ensino/aprendizagem, que têm em comum uma
visão do culto da eficiência e uma noção instrumental de currículo. (Pacheco, 2001, s/d)

16 Macedo (2016) discute a arquitetura curricular do modelo de currículo nacional na Austrália: “A estrutura básica
do currículo é disciplinar e anual, estando as disciplinas articuladas em áreas de conhecimento. Num nível mais
geral de articulação, o currículo conta ainda com "prioridades transcurriculares" (cross-curriculum) e
"capacidades gerais", que se mantêm para todas as matérias e áreas. As primeiras têm por objetivo "equipar
os jovens australianos com habilidades, conhecimento e entendimentos que lhes permita (sic.) engajar-se
efetivamente no mundo globalizado e nele prosperar" e são nomeadas como "histórias e culturas aborígenes
e dos ilhéus do estreito de Torres"; "engajamento da Ásia e da Austrália na Ásia"; e "sustentabilidade".
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Certamente que as escolhas e seus propósitos para o modelo de arquitetura da BNCC
possuem uma epistemologia própria, como também têm subjacente um paradigma de
currículo que abriga o texto aprovado. Para além das críticas, como também dos consensos
e dissensos inerentes ao processo, o fato é que qualquer extremismo não nos leva a lugar
algum. Da mesma maneira que um currículo prescrito e normativo não garante
aprendizagens significativas, um currículo vazio e incipiente, que permite subjetividades de
vária ordem, pode acabar por determinar e reforçar as desigualdades.
No entanto, a relativização e/ou ‘tecnificação’ do currículo geram um estatuto próprio de
controlo da prática dos professores, principalmente quando o currículo é apresentado com
um rol de conteúdos a serem ensinados e uma listagem de competências a serem
desenvolvidas e avaliadas. Trata-se de um “modelo intervencionista e burocrático” que,
como ressaltou Sacristán (2000), se mostrou ineficaz tanto no Brasil como em outros lugares
do mundo. A vulnerabilidade do modelo apresentado pode produzir um efeito contrário no
imaginário e na prática dos professores, cindindo a sua autonomia entre a capacidade de criar
possibilidades metodológicas e, ao mesmo tempo, o estímulo à criatividade pedagógica. Este
é considerado um
(…) valor agregado a um processo que, todavia, não é o mesmo para todos. Para alguns, exige
níveis sempre mais altos de aprendizagem, posto que certas “competências” repousam no
domínio teórico-metodológico que a experiência empírica, por si só, é incapaz de garantir.
Para a maioria, porém, bastam as “competências”, no sentido genérico que o termo adquiriu
hoje em dia, o de saber tácito, que permitem a sobrevivência nas franjas do núcleo duro de
um mercado de trabalho fragmentado, com exigências cada vez mais sofisticadas e
formidáveis níveis de exclusão. (Moraes, 2008, p.3)

O deslizamento dos preceitos contidos na utilização de competências para determinar
objetivos de aprendizagem, mas que expressam comportamentos mensuráveis, colide com
o que Perrenoud (1999, p. 19) afirmou: “behaviorismo sumário, taxionomias intermináveis,
excessivo fracionamento dos objetivos, organização do ensino objetivo por objetivo, etc...”.
O que nos parece muito próximo dos conceitos definidos no paradigma americano e nos
permite afirmar que “são, portanto, outra e a mesma coisa” (Lopes& Macedo, 2011, p. 57).
A arquitetura da BNCC não assume a vertente epistemológica que subjaz ao texto.
Entretanto, dada a sua opacidade, importa salientar que as normas e materiais que ajudaram
na construção de um currículo nacional desta envergadura, para um país como o Brasil,
obedeceu a um alinhamento, de certa forma coerente, o que não significa que concordemos.
Todo o caminho percorrido, desde 2015, na materialização de um projeto de nação, seguiu
de certa forma as determinações do ordenamento jurídico que já apontavam para sua
necessidade, bem como para a regulação do Estado no domínio da gestão pedagógica.
A escolha da arquitetura curricular foi assumida pelo Governo brasileiro, adotando para o
efeito o modelo do currículo australiano e americano, reforçada pela assessoria de
consultores dos respetivos países, em todo o processo de construção. A estética do
documento está veiculada a tecnologias que demonstram a complexidade de sua estrutura,
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composta por códigos alfanuméricos, com um arcabouço que mistura habilidades e
conteúdos, seguindo uma hierarquia de aprendizagem sem se ocupar com a plasticidade da
cultura e da aprendizagem.
Consonantes com as propulsões inerentes a todo o processo, a pesquisa percorreu os
consensos e dissensos acerca da legitimidade das verdades propagadas, os efeitos do poder
e os acordos para se chegar a um currículo comum. Os estilos pedagógicos e as regras
epistemológicas que determinaram as escolhas podem ser analisadas sob o olhar das
reformas curriculares em curso em outros países, que foram consideradas pelos seus atores.
Ainda assim, vão sendo urdidas formas de implementação do currículo nacional, que
incidirão sobre as práticas dos professores e, consequentemente, sobre os processos de
ensino-aprendizagem.
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Resumo
Avaliação das aprendizagens visa refletir sobre as práticas dos professores. A forma como
avaliam pode incluir ou excluir crianças com Necessidades Educativas (NEE), daí a necessidade
de repensar nos modelos de formação com vista a incluí-las no desenho curricular e na
formação de professores. Trata-se de uma pesquisa mista de natureza qualitativa, que integrou
o estudo de caso e documental com uma amostra global de (N=369) participantes. Os dados
empíricos revelaram que a avaliação no ensino básico é um meio de exclusão das crianças com
NEE. A avaliação serve para obtenção de dados numéricos para o preenchimento de mapas
estatísticos de aproveitamento pedagógico, com vista à satisfação de procedimentos
administrativos da educação. Assim, impõe-se a necessidade de formar professores a altura das
exigências das crianças para potenciar as aprendizagens na diversidade e estimular o
acompanhamento individualizado, tornando assim, a avaliação como regulador do processo de
ensino/aprendizagem.
Palavras-chave: Avaliação, Formação, Necessidades, Inclusão.

Introdução
No seguimento dos inscritos do Fernandes (2005) há concepções renovadas do currículo,
das aprendizagens e da avaliação que se têm desenvolvidos com particular expressão nos
últimos anos e que, por razões de vária ordem, ainda não foi possível concretizar de forma
generalizada nos últimos 30 trinta anos nas escolas e salas de aula. O que leva a educação a
viver, um momento de grandes incertezas e de muitas irresoluções. Havendo necessidade da
mudança, mas nem sempre se consegue definir o rumo. A formação de professores deve
dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, trabalhando essa
capacidade de relação e de comunicação que define o tacto pedagógico Nóvoa (2009). O
presente artigo procura trazer uma reflexão em torno da avaliação das aprendizagens, atemse a um debate contemporâneo, tendo em consideração a diversidade de alunos e a
formação de professores, que na atual realidade das escolas exige-se inovação e flexibilidade
no currículo. Nesta perspetiva, inovar o desenho curricular para educação e formação das
crianças com necessidades educativas especiais torna-se uma prioridade.

Fundamentação Teórica
O estudo insere-se no contexto da avaliação das aprendizagens em tempos de inclusão
escolar, onde o professor é convidado a olhar a escola não como um lugar onde ensina, mas
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o local onde aprende, porque a atualização e a reprodução de novas práticas só surgem a
partir de uma reflexão partilhadas. É no espaço concreto de cada escola e em torno das
questões pedagógicas e educativas que se desenvolve a verdadeira formação do homem
professor.
Desde a proclamação da Independência Nacional em 1975, vigora o princípio
constitucional que coloca a educação como um direito fundamental de cada cidadão Constituição da Republica de Moçambique (1975;1990;2004).
Com vista acomodar os princípios constitucionais, nos termos do artigo 29, da lei nº 6/92
de 6 de Maio Sistema Nacional de Educação (SNE), define o Ensino Especial como sendo “a
educação de crianças e jovens com deficiência física e mentais ou de difícil enquadramento
social que se realiza de princípio através de classes especiais dentro das escolas regulares”.
Enquanto a Lei 4/83 de 23 de Março do mesmo sistema, no seu artigo 18, o Ensino Especial
realiza-se em escolas especiais”. A nova lei faz um recuo, colocando as crianças com NEE
numa situação de descriminação, segregação e privação de socialização.
Em 2004, o Ministério de Educação introduziu o novo currículo do ensino básico com
objetivo de tornar o ensino mais relevante e responder as demandas impostas pelas
conjunturas socioculturais, económicas e políticas. Um ensino que pudesse formar cidadãos
capazes de contribuir para a melhoria da sua vida, da família, da comunidade e da sociedade.
Em contrapartida a realidade mostrou-se diferente.
Volvido mais de dez anos da implementação do currículo do ensino básico, os resultados
da avaliação no âmbito do SACMEO (2007) e da avaliação da implementação dos programas
do 1º e 2º ciclo do ensino básico INDE (2010) revelaram que grande parte de alunos do ensino
primário terminam o 1º ciclo sem saber ler e escrever. O que dá entender que as políticas
educativas do país têm lacunas que precisam ser revistas e reajustadas de modo a
favorecerem à missão e o papel da escola atual.
Dia (2016, p. 11) defende que a maior preocupação da educação é a “criação de currículos
que sejam adequados a países com muita diversidade cultural e desigualdades
socioeconómicas”. Para Dias, os “Estados africanos são precisam desenvolverem currículos
que atendam às necessidades de uma população diversificada e heterogénea, em países
pobres” (Ibid., p.11).
No entendimento da autora os estudos curriculares deviam “contribuir para a elevação da
qualidade da educação, por meio da introdução de inovações e mudanças curriculares” pois,
a melhoria da qualidade do ensino teria repercussões muito positivas no crescimento
económico e na redução da pobreza nos países africanos (Ibid. p.17).
A questão da avaliação das aprendizagens para crianças com NEE, nos documentos
reguladores da educação em Moçambique, é tratada duma forma muito genérica, mas com
uma tendência para especificidades em alguns casos muito particulares como é dos alunos
com problemas visuais, artigo 74, ponto 4 do Regulamento Geral do Ensino Básico (RGEB,
2008). Nesta situada, os professores são recomendados para elaborarem testes escritos em
sistema Braille, sabendo de antemão que estes professores nunca tiveram na sua vida
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profissional uma formação em Braille e muito menos uma capacitação que lhes habilitasse
de algumas noções básicas para trabalhar com o sistema Braille.

A avaliação das aprendizagens em tempo de inclusão escolar
Segundo Tyler (1949) a Avaliação é a comparação constante entre os resultados dos
alunos e os objetivos definidos. Avaliação é um trajeto percorrido entre o planificado e o
esperado. Tyler estava preocupado com os índices de reprovações da sua geração. Somente
30% das crianças eram aprovadas, contra 70% que, supostamente, não aprendiam.
Na opinião de Frary, Cross e Weber (1993) a Avaliação deve considerar a habilidade do
aluno, o seu esforço e o seu comportamento. Deve dar importância àquilo que os alunos
sabem, segundo o princípio da positividade, que os instrumentos sejam diversificados, que a
avaliação concorde com o currículo, e que as estratégias e as metodologias de ensino devem
estar em coerência com as tarefas de aprendizagem e a de avaliação (Fernandes, 1993).

Procedimento Metodológicos
O estudo sobre a avaliação das aprendizagens em tempos de inclusão escolar nas escolas
moçambicanas exigiu a combinação da abordagem qualitativa e quantitativo, que nos
ajudaram a explorar, identificar e analisar o grau de conhecimento e implementação das
normas da avaliação das aprendizagens. A recolha de dados foi feita através da conbinação
de técnicas de entrevistas, questionário e observação de aulas que nos permitiram obter
opiniões, sentimentos, sugestões e informações relativos aos procedimentos de avaliação
das aprendizagens em tempos de inclusão escolar.

Análise e Discussão dos Dados
A análise e discussão dos dados assumem-se como uma das etapas mais importantes no
processo de qualquer investigação, das quais depende de toda a produção de resultados de
um estudo.
Assim, na busca de encontrar elementos para responder ao problema do estudo - De que
forma é feita a avaliação das aprendizagens das crianças com NEE no ensino básico?
Recorremos aos dados empíricos recolhidos através de inquérito por questionário e
observação de aulas aos professores do ensino básico, entrevistas semiestruturadas aos
formadores de professores bem como a análise documental dos principais documentos
normativos do sector da educação.
Os resultados dos dados empíricos revelaram de um modo geral, que tanto os formadores
dos Institutos de Formação de Professores (IFP) como os professores do ensino básico
inqueridos não possuem competências profissionais básicas para o exercício pleno da função
docente, não só para crianças com NEE, mas também para a construção de habilidades de
leitura e escrita inicial para alunos do primeiro ciclo. Ainda de acordo com os inqueridos, os
programas de formação de professores primários não têm uma abordagem inclusiva que
permita com que os formandos adquiram competências relevantes para trabalharem com
crianças com NEE.
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Um dos dados importante revelado pelo relatório do (Ministério de Educação 2017, p.64)
dá conta que o Sistema Nacional de Educação (SNE) é assegurado por professores formados
na base de uma diversidade de modelos e por um conjunto significativo de professores sem
formação psicopedagógica. A existência de vários modelos de formação de professores
dificulta a concepção de programas de formação de professores em exercício que
respondam às necessidades reais de cada tipo de professores existentes no país. (Ibid., p.64).
Ministério de Educação o reconhece que a qualidade da formação de professores é um dos
fatores fundamentais para a melhoria da qualidade de educação Ministério de Educação
(2017, p.26).
As condições precárias existentes nas escolas e a escassez das infra-estruturas e meios de
ensino em que é exercida a função docente foram apontados pelos participantes do estudo,
como contribuintes em grande medida para o fracasso escolar. Associado também com a não
existência de uma política de construção e equipamento infra-estruturas de qualidade, pois,
o Estado sempre optou pelas construções de sala de aulas melhoradas com material precário.
A carência motivacional no seio dos professores é bastante patente, movida pelos salários
baixos, atrasos na regularização das carreiras e mudanças de categorias, atraso no
processamento das horas extras, falta de promoções por tempo de serviço, a desvalorização
da carreira docente ou falta de prestígio social entre outros são também problemas que tiram
a moral para o exercício pleno da actividade docente.
Nota-se uma controversa entre a legislação, o discurso e a realidade na base. A legislação
casa com o discurso político e a realidade espanca-os e divorcia-se dos políticos.
Os dados recolhidos mostraram que não há uma forma universal melhor e única de avaliar
as aprendizagens dos alunos. Mas os testes escritos são vistos, pelos formadores e
professores envolvidos no estudo como o único instrumento para medir o conhecimento dos
conteúdos leccionados. Os dados empíricos revelaram ainda que a maioria dos professores
tem como modalidade única preferida de avaliação - Avaliação do Controle Sistemático (ACS)
e Avaliação do Controle Parcial (ACP) em testes escritos. Os entrevistados argumentaram
que têm como preferência os testes escritos pelo fato de:
[FV29 (…) a minha avaliação é feita em duas vertentes: perguntas de múltipla escolha e de
raciocínio para permitir e que os formandos desenvolvam capacidades de argumentação e
obriga-los a ter que faz muitas leituras”].
[FV4 (…) “faço três ACS e duas ACP durante um semestre, tenho feito avaliações orais, mas não
consideradas, é só para por o estudante aperfeiçoar a discursar perante os outros”].

No pensar destes professores, as outras modalidades de avaliação (perguntas orais) não
desenvolvem capacidades de argumentação nem permitem trazer resultados satisfatórios
que identificam os respetivos alunos.
FV10 “Esses que não ouvem e conseguem ver e ler o que está escrito eu dou teste e fazem. Agora
desses com problemas visuais, as vezes usam os ósculos que os pais compram para eles,
conseguem escrever alguma coisa heee conseguem enxergar alguma coisa, assim avalio”].

94

Ribeiro (1991) refere que a principal função da avaliação é contribuir para o sucesso do
processo educativo e verificar em que medida é que isso foi conseguido, com o grande
objectivo de aperfeiçoar a atividade educativa, regulando e orientando o processo de
ensino/aprendizagem. Para que a avaliação cumpra esta função torna-se necessário,
nomeadamente, diversificar as suas práticas.
Para Lukcesi (2005) a avaliação é um ato acolhedor, integrativo e inclusivo. O autor
diferencia o julgamento da avaliação. Afirmando que o julgamento distingue o certo do
errado, enquanto a avaliação tem por base acolher uma situação, ajuizar a sua qualidade,
tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, se necessário. O autor salienta ainda que a
avaliação como um ato diagnóstico, tem como objectivo a promoção da inclusão e não a
exclusão; a inclusão e não a selecção que obrigatoriamente conduz à exclusão. Para o autor,
o diagnóstico tem como finalidade melhorar a aprendizagem e garantir a criação de
condições

para

a

obtenção

de

uma

maior

satisfação

das

necessidades

do

ensino/aprendizagem e a construção do conhecimento no aluno. A avaliação como um ato
amoroso que visa incluir e educar na base do uso de mais variados meios de ensino, durante
o decurso das aprendizagens satisfatórias que integre todas as experiencias de vida dos
alunos.
Formosinho (2009, p.119) elucida que “a formação de professores tem sido especialmente
apontada por não ter sabido produzir profissionais competentes.” Professor Nóvoa, por sua
vez esclarece que “a formação de professor é, a área mais sensível das mudanças no sector
da educação: aqui não se formam apenas profissionais: aqui produz-se uma profissão”
(Nóvoa, 1991, p. 24). Assim, é apelado o sector de educação e a todos os intervenientes no
processo educativo a deixarem de olharem para a “prática profissional como um simples
domínio de aplicação de teorias elaboradas fora dela, para um espaço original e
relativamente autónomo de aprendizagem e de formação para os práticos” (Tardifet al.,
1998) de modo a tomar a escola como um lugar de trabalho dos que praticam o ensino.
Competências dos Professores
Gráfico nº1. Opinião dos professores sobre a seguinte afirmação: os professores do ensino
básico possuem uma formação adequada nas áreas das NEE.
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Este gráfico ilustra claramente a situação do tipo de professores que os Institutos de
Formação de Professores graduam para o mercado educacional moçambicano. Estes
resultados revelam a má qualificação do corpo docente para uma Educação Para Todos e
inclusiva que se almeja que venha a ser. Dos (n=285) participantes (n=124) discordam com a
opinião o que corresponde a 43,5% contra (n=60) que concordam com a afirmação na ordem
de 21,1%. Pode-se entender que o currículo de formação de professores não faz menção à
abordagem da educação inclusiva como prioritário a formação e a especialização dos
professores do ensino básico nas diferentes áreas das NEE.
Uma outra razão que deixa os professores preocupados com a função que desempenham
é a moral que segundo eles [FV5 (…) “todo o trabalho precisa de motivação. Estou a seis anos
sem conseguir mudar de categoria”]. Concordando com a opinião dos professores Weber
(1946) acrescenta que o ser humano precisa tanto de inspiração para a ciência quanto para a
arte. A tarefa de ensinar necessita de dedicação apaixonada, de entusiasmo, de inspiração,
mas também de pré-requisitos que são a base para o exercício da profissão docente.

Considerações Finais
O ato de avaliar a aprendizagem implica o acompanhamento e reorientação permanente
do aluno. A avaliação para aprendizagem exige do professor um protocolo de
procedimentos, que inclui desde o estabelecimento de momentos no tempo, construção,
aplicação e contestação dos resultados expressos nos instrumentos; devolução e
reorientação das aprendizagens ainda não aprimorados.
Reflectir sobre a avaliação das aprendizagens em tempos de inclusão escolar no ensino
básico permitiu concluiu que a avaliação das aprendizagens no ensino básico é um meio de
exclusão das crianças com necessidades educativas especiais uma vez que esta não atende à
diversidade escolar, não respeita às necessidades das crianças, não observa os ritmos de
aprendizagem das crianças, não olha para os estilos de aprendizagem e especificidades das
crianças existentes na sala de aula.
Deste modo a avaliação é usada, apenas, para obter dados numéricos para o
preenchimento de mapas estatísticos de aproveitamento pedagógico, com vista à satisfação
de procedimentos administrativos da Educação. Assim, impõe-se a necessidade de formar
professores às exigências das crianças com Necessidades Educativas Especiais e à
diferenciação pedagógica para potenciar as aprendizagens na diversidade de alunos e
estimular o acompanhamento individualizado das crianças, tornando, assim, a avaliação
como regulador do processo de ensino/aprendizagem e não selectiva.
A formação de professores deve assumir uma prática centrada na aprendizagem dos
alunos e no estudo de casos concretos como é dos alunos com necessidades educativas
especiais que se mostram excluídos dos modelos curriculares e de práticas pedagógicas
vigentes e não só e da própria avaliação das aprendizagens que só atende aos melhores
alunos.
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Resumo
No cenário de fracasso escolar do processo de alfabetização no Brasil, visível nos resultados da
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) ao indicar que, dos estudantes do ciclo de
alfabetização avaliados em 2016, 45,2% obtiveram níveis insatisfatórios em Leitura. Nesse
cenário, a investigação teve por objetivo analisar as habilidades de leitura e escrita da Matriz de
Referência de Língua Portuguesa da ANA (Brasil, 2013), vindo a apontar suas implicações às
práticas curriculares de alfabetização inovadoras. Os resultados mostram a necessidade da
promoção de Políticas Curriculares promotoras de aprendizagem para todos; a garantia do
poder de agency decisão curricular aos professores (Leite & Fernandes, 2010); e o redesenho da
formação inicial e continuada do professor alfabetizador.
Palavras-chave: Políticas Curriculares; Avaliação Nacional de Alfabetização; Alfabetização.

Introdução
A alfabetização das crianças, no Brasil, vem sendo repensada historicamente em várias
perspetivas, com destaque no âmbito das políticas curricular, de avaliação e de formação de
professores alfabetizadores. De modo que num mergulho anacrônico, ao nos reportarmos
aos primeiros anos do processo de colonização, destacaram-se os padres jesuítas, como os
primeiros alfabetizadores do/no Brasil, estes entendiam a alfabetização como um processo
de catequização, com base na aprendizagem rudimentar da leitura e escrita. Posteriormente,
destacaram-se os professores leigos, à época, que tentaram “erradicar” o analfabetismo no
país por meio de uma política de alfabetização de massa.
Em meados do século XX, iniciou-se no país uma “batalha” contra o analfabetismo e a
“guerra” dos métodos de alfabetização. Neste cenário, no discurso político, defendia-se a

17 O artigo foi produzido com base nos estudos do projeto PIBIC/CNPq (2017-2018) intitulado “Matriz de Referência

de Língua Portuguesa: (des)dobramentos das habilidades de leitura e de escrita”, tendo por participantes as
alunas bolsistas: Viviane Caline de Souza Pinheiro e Alice Estefanie Pereira da Silva.
18 Professora orientadora do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/UFAL).
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alfabetização da população focasse na aprendizagem de ler, escrever e contar, com o intuito
de suprir a carências de uma mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho.
Com a institucionalização das escolas e com o surgimento dos primeiros cursos de
formação dos professores para os anos iniciais, iniciaram-se um movimentum de qualificação
de professores. Figurava entre suas inquietações: Como alfabetizar os alunos? Que métodos
são mais eficazes para aprendizagem do ler, escrever e contar? No entanto, independente
das orientações políticas sobre o “melhor’ e mais “eficaz” métodos de alfabetização
(sintéticos, analíticos ou mistos), o cenário do analfabetismo permanecia sendo uma das
questões centrais a ser “solucionada” na sociedade brasileira.
Aproximadamente, nos anos 1980, entram nos cenários para revolucionar o
entendimento dos processos de alfabetização as contribuições das teorias/conceções de
aprendizagem, com destaque para o construtivismo e o socio-interacionismo. Nesse
contexto, a velha cartilha do BA-BE-BI-BO-BU sai de cena, para dar lugar ao mundo dos
gêneros textuais, alfabetizar letrando.
Com o propósito de acompanhar os resultados dos processos de aprendizagem da leitura
e da escrita e dos conhecimentos matemáticas, como forma de controle do sucesso escola e
das aprendizagens, institui-se, no país, no início do século XXI, políticas de avaliação externa,
com aplicação de provas em larga escala, entre elas tiveram notoriedade: Provinha Brasil;
Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA); Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB);
Avaliação Nacional de Rendimento Escolar (ANRESC/Prova Brasil); e o Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).
O artigo apresenta uma reflexão crítica sobre a Avaliação Nacional de alfabetização,
pondera considerações sobre os resultados das crianças na ANA em leitura e escrita, nas
edições de 2014-2016, apresenta os pressupostos do Programa Mais Alfabetização e tece
considerações finais sobre o estudo.

Avaliação Nacional de Alfabetização: ponderando reflexões
Situando a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) dentro do contexto das políticas
de avaliação da aprendizagem no Brasil, tendo esta o foco na alfabetização e letramento, a
ANA tem por objetivo avaliar o nível de alfabetização e letramento dos alunos do 3ª ano do
Ensino Fundamental I, partindo do pressuposto que este é o último ano do ciclo da
alfabetização, e tendo em vista a atenção voltada, no país, para este ciclo pelo Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa.
A ANA amplia seu alcance avaliativo, ao considerar elementos informações sobre
elementos constituintes da escola como: gestão escolar, infraestrutura, formação docente e
organização do trabalho pedagógico, reconhecidos como aspectos relevantes na avaliação
do processo de aprendizagem dos alunos. Para coletar essas informações, a ANA também
aplica questionários para os professores e gestores, com o intuito de verificar com mais
propriedade outros fatores que interferem nos possíveis resultados desta avaliação.
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Com relação à quantidade de itens no teste e sobre os aspectos avaliação em Língua
Portuguesa, o documento básico da ANA compreende que:
Os testes destinados a aferir os níveis de alfabetização e o desempenho em alfabetização e
letramento em Língua Portuguesa e alfabetização em Matemática serão compostos por 20
itens. No caso de Língua Portuguesa, o teste será composto de 17 itens objetivos de múltipla
escolha e 3 itens de produção escrita. No caso de Matemática, serão aplicados aos estudantes
20 itens objetivos de múltipla escolha.
Os itens abertos aplicados no teste de Língua Portuguesa têm como intuito aferir o
desenvolvimento das habilidades de escrita das crianças matriculadas no 3º ano do ensino
fundamental. Mais especificamente, o objetivo desses itens será verificar o desenvolvimento
da habilidade de escrever palavras de forma convencional e de produzir textos. Ao se aplicar
itens de produção escrita, pretende-se avaliar, entre outros aspectos, a estrutura do texto, a
capacidade de gerar o conteúdo textual de acordo com o gênero solicitado e de organizar
esse conteúdo, estruturando os períodos e utilizando adequadamente os recursos coesivos
(progressão do tempo, marcação do espaço e relações de causalidade). Assim, com a
produção textual dos estudantes, espera-se avaliar os contextos de uso da escrita, a
organização textual, a coerência e coesão da produção, o uso de pontuação e aspectos
ortográficos e gramaticais de acordo com o que se espera das crianças matriculadas no final
do Ciclo de Alfabetização (BRASIL. INEP, 2013, p. 8).

A partir destes critérios, espera-se que ao final do ciclo de alfabetização a criança esteja
alfabetizada. Entretanto, algumas mudanças no cenário de políticas de avaliação, fizeram
com que a ANA tomasse um “novo” rumo, como referenciaremos mais adiante.

Resultados da ANA: um olhar entre edições
Antes de analisar os resultados da ANA em Alagoas-Brasil, é preciso considerar que os
referidos resultados das crianças nas habilidades de leitura são também reflexos de fatores
externos e internos às escolas, que reafirmam, historicamente, a dificuldade de garantir o
direito subjetivo das crianças de aprenderem a ler e a escrever.
Diante do exposto, é possível perceber em qual contexto a ANA se insere enquanto
avaliação externa. Portanto, já são apresentados de maneira inicial os desafios ao qual a
gestão da Educação no Estado de Alagoas-Brasil precisa lidar, e que de certa forma é
identificado pelos baixos resultados da ANA nas edições de 2014 e 2016.

Resultados da ANA no Estado de Alagoas – eixo leitura
O Estado de Alagoas-Brasil, localizado na região nordeste do país, ideologicamente ainda
é erguido sobre fortes raízes coronelistas, dos senhores de engenhos. Desse modo, a
educação se instaura tendo como base a manutenção da ordem (moral e cívica). Como
discute Vilela (2010 p. 103): “[...] a instrução poderia ser uma eficiente arma contra a
criminalidade”. Para além disso, deveria se formar indivíduos para o trabalho e para uma
atuação crítica na sociedade. E com relação à educação básica, historicamente, o referido
Estado encontra-se em posição desprivilegiada no cenário nacional, ocupando um dos
priores lugares do que diz respeito aos resultados das avaliações aplicadas no país.
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No que diz respeito aos resultados da ANA em 2014, observem:
Tabela 1: Resultado da ANA em Alagoas/2014 - leitura

Fonte: INEP/DAEB

Os resultados, em 2014, apresentam uma supremacia dos níveis 1 e 2, indicando que os
alunos estão no nível insuficiente no eixo estruturante leitura, apresentando respetivamente
43,49% e 35,39%. Assim, no âmbito estadual, 78,88%, encontrarem-se no nível (1 e 2)
insuficiente de leitura, ainda estão em fase inicial do processo de alfabetização. Enquanto
nos níveis 3 e 4 os quais se espera um maior domínio dos processos de leitura, encontram-se
no nível 3, 17,73% dos alunos avaliados, e no nível 4 encontram-se 3,39% dos alunos avaliados.
Desse modo, apenas 21,62% estariam no nível suficiente de aprendizagem da leitura.
Dado o exposto, os resultados revelam que a grande maioria das crianças avaliadas ainda
não superaram as dificuldades de aprendizagem do sistema alfabético. Desse modo, a que
se pensar nas políticas de formação de professores, em contextos locais, nas políticas
curriculares para a alfabetização e nas condições de trabalho na escola. Além do fomento de
práticas curriculares de avaliação, interna e externa, que impliquem pensar mudanças na
alfabetização das crianças no ciclo de alfabetização.
Observemos os resultados da ANA em Alagoas-Brasil no ano de 2016:
Tabela 2: Resultado da ANA em Alagoas/2016 – leitura

Fonte: INEP/DAEB
É necessário redireccionamento dos processos de alfabetização das crianças no ciclo de
alfabetização em Alagoas-Brasil, pois podemos observar alguns avanços nos resultados de
2016 (Brasil, 2016), que ainda não são satisfatórios. Como evidencia-se na tabela 2, o resultado
das crianças no nível 1 passou a ser 42,60%, e o nível 2 correspondente a 33,64%, ou seja, uma
redução de pouco menos de 2%. Com relação ao nível 3, os referidos percentuais indicam um
aumento de 2% com relação aos resultados de 2014, chegando a 19,29%. E com relação ao nível
4, observamos um aumento de pouco mais que 1%, passando para 4,46%.
Em síntese, os resultados supracitados demonstram que no eixo estruturante leitura,
76,24% os alunos obtiveram um resultado insuficiente (nível 1, 2). Tal como em 2014,
continuam a apresentar dificuldades na compreensão e na localização de informação
explícita em textos, fazer inferência nas relações entre causa e consequência de palavras em
textos verbais, e inferir sentido na leitura de textos. E dos 23,75% das crianças que se
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encontravam nos níveis (3 e 4) adequados, poucos alunos foram considerados proficientes
em leitura.

Resultados da ANA no Estado de Alagoas – eixo escrita
No eixo escrita, as competências avaliadas no processo de aquisição de escrita são mais
abrangentes quando relacionada à produção de textos, pois espera-se que tenham
sequência lógica. Vejamos o desempenho dos alunos na escrita em 2014:
Tabela 3: Resultado da ANA em Alagoas/2014 – escrita

Fonte: INEP/DAEB

Ao analisarmos os desempenhos das crianças avaliadas na tabela 3, percebemos que
grande parte dos alunos do 3º ano ainda não se apropriaram do nível silábico-alfabético.
Somando os percentuais dos níveis 1 e 2, constatamos que pouco mais que 50% dos alunos
que se encontra nos níveis pré-silábicos. Demonstrando, assim, que tenha ocorrido pouco
avanço no processo de alfabetização no que concerne a aprendizagem da escrita.
No nível 3, estão os alunos que escrevem de forma silábica-alfabética e que não são
capazes de escrever um texto curto mediante a relação de tempo (início, meio e fim). É
interessante observar que esse percentual é inferior a 10%, pois, indentfica que grande parte
dos alunos estão no nível 4, isto é, escrevem alfabeticamente, contudo não são capazes de
desenvolver um texto curto mediante uma situação dada que tenha coerência e coesão. O
percentual do nível 5 é inferior ao do nível 4, e essa questão influencia os resultados obtidos
no eixo leitura, pois, se os alunos apresentam dificuldades para ler, em compreender e
interpretar os textos, a falta desses conhecimentos implica dificuldades na criação e
desenvolvimento dos textos.
Da primeira edição da ANA (2014) para a segunda (2016) ocorreram muitas mudanças.
Pois, acredita-se que as escolas e os professores tomaram ciência dos seus resultados e
puderam realizar novos planeamentos e melhorar o trabalho pedagógico com base nas
fragilidades apresentadas na avaliação. Com isso, espera-se que os resultados da segunda
avaliação, de 2016, tenham sido melhores como se apresentaram no eixo leitura.
Tabela 4: Resultado da ANA em Alagoas/2016 – escrita

Fonte: INEP/DAEB
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Fazendo uma análise geral, não se observou avanços significativos, principalmente, se
olharmos para o final da tabela 4. A única mudança pode ser observada, em 2014, no nível 3,
que era de 9,67% e, em 2016, passou a ser 1,56%. Entretanto, essa redução foi diluída pelos
níveis 1 e 4, que obtiveram um aumento de mais de 10%. Torna-se lamentável perceber a
redução nos índices do nível 5 de quase 2%. Nesse sentindo, os dados demonstram que
tivemos um retrocesso, isto é, menos alunos conseguem produzir textos seguindo uma
sequência lógica.
Com base nos resultados de 2014 e 2016 do eixo escrita, percebemos que ocorreu um
retrocesso no que diz respeito ao desenvolvimento de aquisição da escrita e na relação entre
a leitura e a escrita. No sentido geral, os alunos não estão lendo e escrevendo.
Com resultados do desempenho dos alunos na leitura e escrita, cada vez mais alarmantes,
foi preciso pensar em novas estratégias e em novas ações para a alfabetização no Brasil. Com
isso, surgem novas políticas públicas, que buscam incentivar os alunos e os professores a se
motivarem e ressignificarem o contexto de alfabetização e letramento na escola. A mais
recente mudança foi a criação do Programa Mais Alfabetização, também as novas diretrizes
da Base Curricular Comum Nacional (2018).

Programa Mais Alfabetização: alguns pressupostos
A criação da Avaliação Nacional de Alfabetização em meados de 2013, tendo por objetivo
avaliar as crianças no 3º ano do Ensino Fundamental I, com o próposito de reafirmar as ações
do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (Brasil, 2017), desenvolvidas e
trabalhadas na sala de aula com os alunos quanto na formação continuada dos professores.
E em 2018, após os resultados divulgados pelo MEC das avaliações da ANA, as quais
mostraram uma preocupação com relação aos níveis de alfabetização e letramento dos
alunos do último ano do ciclo de alfabetização, lançou o Programa Mais Alfabetização (Brasil,
2018), com a intenção de ser aplicado e desenvolvido nas escolas em 2018. Segundo o manual
operacional do Programa (2018, p. 5), o Mais Alfabetização tem duas finalidades:
I - a alfabetização (leitura, escrita e matemática) dos estudantes regularmente matriculados
no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental, por meio de acompanhamento pedagógico
específico; e
II - a prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção idade/ano, mediante a intensificação
de ações pedagógicas voltadas ao apoio e fortalecimento do processo de alfabetização.

No referido programa, apenas o 1º e o 2º ano do Ensino Fundamental serão contemplados
“com acompanhamento pedagógico específico”, considerando as mudanças que vem
ocorrendo ao longo do ano de 2018 no que diz respeito a preocupação com os resultados dos
alunos que serão avaliados.
Em 2019, segundo o MEC (Brasil, 2018), a ANA deixará de existir, e os alunos serão
avaliados pelo SAEB. Com essa mudança, as avaliações serão realizadas no final do 2º ano e
não mais no 3º ano. Além dessas mudanças, a Educação Infantil também será avaliada por
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meio de relatórios feitos pelos professores e dirigentes das escolas. Essas estratégias de
avaliação são mecanismos de controle dos resultados pelo Governo Federal, de modo a
garantir que as crianças consigam ser alfabetizadas.
O Programa Mais Alfabetização (2018) vai funcionar dentro desse contexto de mudanças
e adaptações das políticas de avaliação. O professor alfabetizador nesse Programa poderá
participar de formações continuadas com o Mestrado Profisional de Alfabetização e Didática
Aplicada, e receberá o apoio do assistente de alfabetização, por meio da ação da Residência
Pedagógica. Esse assistente de alfabetização estará na sala de aula dando apoio ao professor
por 5h semanais ou 10h semanais dependendo da vulnerabilidade da instituição, isto é,
dependendo dos resultados avaliados pelo ANA, os que tiveram índices mais baixos terão
assistência maior do que os que obtiveram resultados medianos.

Considerações Finais
Os resultados da investigação demonstraram que em Alagoas-Brasil, no que diz respeito
aos resultados das crianças avaliadas pela ANA, no último ano do ciclo de alfabetização, mais
de 70% não estão alfabetizadas. De modo que são necessárias intervenções políticas que
tenham por propósito melhorar a qualidade dos processos de alfabetização no referido
Estado.
Nossa discussão ao caminhar no sentido de fazer uma análise dos pressupostos teóricometodológicos da ANA em diálogo com os resultados das crianças avaliadas em Alagoas,
considerando as limitações de uma avaliação externa indutora de um currículo, aponta para
o fato de que as crianças estão submetidas a um processo de constrangimento, pois ao
encontrarem-se na fase inicial do processo de alfabetização são incapazes de ler um texto e
responder as questões do referido instrumento.
O processo de alfabetização é complexo e continuamos vivendo numa época em que não
sabíamos definir qual método seria mais eficaz para alfabetizar os alunos (fossem os
sintéticos, analíticos ou mistos), ou seja, por mais avanços que conseguimos instaurar na
alfabetização do Brasil ainda nos perdemos não se tem clareza de como as crianças devem
ser alfabetizadas. Por fim, os resultados mostram a necessidade da promoção de Políticas
Curriculares promotoras de aprendizagem para todos; a garantia do poder de agency decisão
curricular aos professores (Leite & Fernandes, 2010); e o redesenho da formação inicial e
continuada do professor alfabetizador.
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A utilização das línguas moçambicanas no currículo do ensino
básico como fator dinamizador para o sucesso escolar
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Resumo
A utilização das línguas moçambicanas no ensino, vem responder as necessidades dos alunos
que não falam a língua portuguesa tida como oficial. Apresentamos uma análise crítica da
implementação desta realidade no ensino básico que constitui o pilar, uma vez que o currículo
deve torna-lo mais relevante para formar cidadãos capazes de contribuir para a melhoria da sua
vida. A maioria da população é falante das línguas de origem bantu e a mediação do processo
de ensino e aprendizagem feita em Português. Esta situação pode criar dificuldades no
processo de alfabetização da sociedade que pretendemos construir, devido ao bloqueio na
comunicação, o que se pode traduzir em insucessos escolares e consequentes abandonos. Há
necessidade de se definir estratégias para responder aos novos desafios que a sociedade
impõe, onde acreditamos que a alfabetização só pode ter sucesso se for ministrada na língua
em que o aprendente domina.
Palavras-chave: Línguas Moçambicanas; Ensino; Sucesso Escolar

Introdução
Moçambique, à semelhança de muitos outros países africanos, é multilingue. Na sua
maioria são línguas predominantemente de origem Bantu que coabitam com o Português,
considerada língua oficial como nos é apresentado na Constituição da República de
Moçambique (2004).
Sendo o Português a língua oficial, evidentemente utilizada na administração pública,
como meio de ensino, na comunicação social, entre outros meios, Lopes (1997) afirma que
ela ganhou um protagonismo e conquistou um lugar privilegiado na esfera linguística dos
moçambicanos em detrimento das línguas moçambicanas.
No entanto, sobre o lugar privilegiado e o protagonismo com que a língua Portuguesa se
impõe em relação as línguas moçambicanas, Lopes (1997) diz que os moçambicanos que
falam a língua portuguesa, adquiriram através desta um poder sem precedentes no que se
refere a sua mobilidade e ascensão social. Para este autor (op. cit.), por força dos
antecedentes políticos e económicos da história, o Português assumiu a hegemonia
linguística em detrimento dos falantes exclusivos das línguas bantu.
De acordo com INDE/MINED (2003) citado por Ngunga & Faquir (2011), a preocupação
pelo uso das línguas moçambicanas como meio de ensino começa a ganhar espaço por volta
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do ano de 1990, quando surge a iniciativa de ser delineada a experimentação de escolarização
bilingue no ensino básico, do primeiro grau, denominada PEBIMO, que veio a ser
implementada entre os anos de 1993 e 1997.
Neste estudo procuramos fazer perceber que, a busca de êxitos no processo de ensino e
aprendizagem, passa necessariamente por compreender o que se apresenta no Plano
Curricular do Ensino Básico (PCEB) por ser um documento orientador e como o mesmo pode
ou está sendo implementado na prática e que contribuições este processo pode trazer para
a educação. Também nesta abordagem, procuramos sistematizar as formas mais concretas
de fazer face a uma realidade que está sendo o ensino em línguas moçambicanas, que para a
maioria da população é a sua língua primeira (L1)

Antecedentes
Sendo a educação um processo pelo qual a sociedade prepara os seus membros para
garantir a sua continuidade e seu desenvolvimento e se tratando de um processo dinâmico e
contínuo, onde busca-se estratégias para responder aos novos desafios que a sociedade
impõe (INDE/MINED 2004), acreditamos que o processo de ensino e aprendizagem em
qualquer situação só pode ter sucesso se for ministrada na língua em que o aprendente
domina ou tem contacto com a mesma no seu dia-à-dia. Neste contexto, sendo a maioria dos
moçambicanos falantes de línguas africanas de origem bantu, urge a necessidade de se
implementar o ensino e aprendizagem nessas línguas de acordo com o que vem plasmado
no Plano Curricular do Ensino Básico.
Benson (1997) refere que a situação linguística que caracteriza o ensino primário é a
seguinte: a criança típica moçambicana entra na escola sem conhecimento da língua de
ensino, neste caso o Português. Esta mesma criança, fala como língua materna uma variante
das mais de 15 línguas distintas do país, mas normalmente a esta altura da vida (tempo de
ingresso à escola) tem pouco ou quase nunca teve contacto com a língua oficial. Até a altura
em que foi levado acabo o PEBIMO (1990), a percentagem da população geral que falava
Português como língua materna era estimada em mais ou menos 2%. (Benson, 1997)
Estudos realizados alguns anos depois de Ngunga e Bavo (2010), citados por Ngunga e
Faquir (2011) afirmam que dados do recenseamento da população realizado em 2007 indicam
que as línguas africanas do grupo bantu continuam a constituir o principal substrato
linguístico do país porquanto elas são as línguas maternas de mais de 80% de moçambicanos
de cinco anos de idade ou mais.
Diante da situação anteriormente descrita, sendo uma das tarefas do Ministério de
Educação procurar soluções com base em pesquisas sistemáticas, efetuou estudos de
pesquisa de natureza pedagógico, sociolinguístico, psicológico ou outro, para fazer face ao
problema identificado e desenvolver um currículo que responda as necessidades da escola.
Ainda sobre esta situação, Benson (1997) afirma no seu relatório sobre o PEBIMO que muitos
especialistas apontam a língua de ensino como um dos principais fatores que contribuem
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para os desperdícios escolares entre outras dificuldades encontradas no Sistema Nacional de
Educação (SNE).

A utilização das línguas moçambicanas no ensino e aprendizagem
Neste processo de busca de informações relevantes sobre a prática do ensino bilingue,
optamos por trabalhar com uma escola da província de Sofala, no distrito de Nhamatanda, a
Escola Primária Completa de Muda-Mufo. Para o efeito, recorremos a algumas técnicas de
colheita de dados como a entrevista, que foi conduzida por perguntas abertas aos
professores da escola acima mencionada, bem como alguns alunos que estão envolvidos no
processo de ensino bilingue e por último, o diretor adjunto pedagógico. Analisamos alguns
documentos como o mapa estatístico sobre o aproveitamento pedagógico entre outros,
assim como a observação dos alunos na sala de aulas.
O ensino bilingue na EPC Muda-Mufo é ministrada em duas línguas, nomeadamente em
Ndau e Português, seguindo deste modo as orientações plasmadas no Programa de Ensino
Bilingue que é parte integrante do Plano Curricular do Ensino Básico de 2003.
Utilizando o modelo bilingue transicional com algumas características de manutenção, o
programa nesta escola inicia o processo de ensino e aprendizagem (PEA) na primeira classe
em língua Ndau num contexto em que o professor e os alunos partilham a mesma língua,
dando assim oportunidade aos alunos de poderem se expressar naturalmente por forma a
desenvolver a oralidade. Para este caso, os professores usam a sua criatividade e troca mútua
de experiências quer entre professores assim como com os alunos-alunos e professor-alunos.
Como umas das técnicas de recolha de informações utilizadas para obtermos dados para
nossa pesquisa, foi a observação, tivemos a oportunidade de assistir duas aulas de 45
minutos cada, sendo uma de leitura e outra de matemática da segunda classe na turma “A”,
composta por 53 alunos. A primeira cujo tema era “aprendizagem da letra “O” tendo como
meio de ensino a língua materna dos alunos, utilizando o método diálogo com fantoches que
é um dos métodos previstos para o uso no ensino bilingue em que o professor iniciou a aula,
após a saudação habitual e seguida da marcação de presenças, contando uma história de dois
rapazes representados pelos fantoches, que gostavam de brincar na lagoa próximo da
escola, enfatizando o dia-à-dia dos alunos, indicando alguns lugares por eles conhecidos e os
alunos o acompanhavam.
A aula de matemática foi mais interativa, pois os alunos mostraram mais interesse nesta
aula. Tratava-se de uma aula de operações simples de adição e subtração. Era continuidade
da aula anterior em que os alunos deveriam resolver as operações de adição e subtração de
números de 5 a 10 e que deveriam explicar como obtém os resultados das suas operações na
sua língua materna.
Muitos se fizeram ao quadro, até mesmo os considerados os mais tímidos da turma se
voluntariaram e mesmo com alguma timidez, explicaram como fazer essas operações e como
obter os resultados. Alguns alunos usaram como material didático alguns pauzinhos de
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ramos secos das árvores que circundam a escola, outros explicavam utilizando, ou seja,
exemplificando com um número de colegas presentes na sala de aula, subtraindo ou
adicionando outros para obter resultados. Outros ainda, traziam exemplos de árvores de
frutas que tinham no seu quintal e que se cortassem algumas delas obteriam os resultados.
Os alunos em referência apresentam uma faixa etária de 7 a 8 anos de idade.
A aula tornava-se mais interessante ainda pela forma expressiva com que os alunos se
demostravam, naturalmente e a vontade como se não estivessem sendo observados por
uma pessoa que não fazia parte do contexto sala de aulas habitualmente e com uma
naturalidade e confiança na resolução das operações que deixou-nos de certa forma curiosos
ao mesmo tempo espantados. A aula foi seguindo o seu curso normal até ao fim.
Após o término das aulas e durante os intervalos, conversamos com alguns alunos para
perceber o seu grau de assimilação da matéria mediada pelo professor e como tem sido a
estratégia adotada por cada um dos alunos para melhor compreender e reter a informação
trazida pelo professor. As respostas não fugiram muito daquilo que já prevíamos, que é o
facto de serem usados para o ensino e aprendizagem, exemplos concretos e conhecidos
pelos alunos, tais como lugares frequentes, nomes de familiares, amigos, objetos pelos quais
são por eles manuseados e utilizados com alguma frequência, os animais domésticos que
vivem ao seu redor, bem como algumas culturas agrárias que ali se pratica.
Outro aspeto revelador foi o facto de existir uma grande interação tanto na sala de aula
assim como fora dela. Ficamos a saber que os alunos são pouco inibidos de aprender e
explicar, pois não tem medo de errar visto que se comunicam com a língua que eles dominam.
Após o desenvolvimento da oralidade através de esclarecimentos dos contextos com
base no uso dos objetos, desenhos, gestos, e ações ou dramatização, os alunos estarão
preparados para iniciarem o processo da leitura e escrita na língua segunda, pois, já terão
algum domínio da oralidade.

Contribuições do Ensino Bilingue para Processo de Ensino e Aprendizagem
No nosso entender, as contribuições que o ensino bilingue traz para o processo de ensino
e aprendizagem de um modo geral é o desenvolvimento da oralidade, visto que a interação
e o interesse de aprender foi revelado pelos alunos durante as aulas por nos assistidas, o que
vai facilitar a aquisição de nova informação e transferência de habilidades da língua materna
para a língua oficial;
Durante a observação de aulas na EPC Muda-Mufo, as aulas de matemática revelaram
maior desempenho por parte dos alunos, como nos referimos anteriormente devido as
metodologias práticas e a criatividade dos alunos, o que vai contribuir na aprendizagem
futuras de operações mais complexas.
Notamos que uso das línguas moçambicanas no ensino promove a participação na sala de
aulas através da interação professor-aluno e aluno-aluno, uma vez que o meio de ensino é
por eles conhecido, segundo a nossa observação quer na sala de aula assim como fora dela.
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Desafios do Ensino Bilingue na EPC Muda-Mufo
A introdução de programa de ensino bilingue encontrou muitos desafios inicialmente, tais
como dificuldades formação de professores para esta área, uma vez que professores são
formados nos Institutos de Formação de Professores e na Universidade Pedagógica ou em
outros cursos de professores, mas não tem um professor especializado direcionado ao
ensino bilingue propriamente dito, pois muitos deles tiveram apenas uma disciplina de
línguas bantu de Moçambique e metodologias de ensino bilingue, outros viram
superficialmente a estrutura das línguas bantu quer em cursos de curta duração, quer em
seminários de capacitação.
Outro aspeto (que constitui desafio) é pelo facto de muitos professores serem
provenientes de outros pontos do província que não falavam a língua Ndau para poder se
comunicar com os alunos, visto que a colocação dos professores obedecem critérios
utilizados pelos gestores de educação a nível provincial ou distrital mas não são envolvidos
diretamente as escolas. Este fenómeno conferiu um grande exercício na busca de
professores existentes e que fossem proficientes nessa língua (Ndau).
A falta de materiais didático-pedagógico tais como livros dos alunos, manuais para os
professores, torna-se um desafio que até aos dias de hoje está sendo difícil de ultrapassar e
dificultando bastante a mediação do processo de ensino e aprendizagem, quer na sala de
aulas assim como fora dela (marcação de trabalho para casa e outros exercícios).
Outro desafio é o facto de existir uma fraca perceção dos pais e encarregados de
educação sobre esse modelo de ensino, pois estes não estão claros sobre o funcionamento
deste modelo, nem como participar no processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos
ou educandos, limitando-se apenas em manda-los a escola e uma vez a outra participar nas
reuniões apenas para saber do aproveitamento pedagógico.
Estes são os principais desafios colocados na escola de Muda-Mufo relativamente ao
ensino bilingue, que mesmo apesar de existirem, estão sendo contornados, pois, dificulta o
PEA mas não os torna impossíveis.

Conclusões
Este pequeno estudo, pretendia ser uma tentativa de explicar os contornos do processo
de introdução das línguas moçambicanas no ensino, através de uma análise crítica dos
documentos que norteiam este processo, confrontando assim com a realidade através de
informações colhidas na Escola Primária Completa de Muda-Mofo para melhor percebermos,
desde as razões que justificam a introdução do ensino bilingue em Moçambique, o impacto
que o mesmo tem no processo de ensino e aprendizagem, bem como na vida social dos
alunos e as contribuições que estas trazem.
Importa referir que a introdução de línguas moçambicanas no ensino básico surgiu como
resposta a melhoria do ensino primário e que para o efeito, foi criado um projeto
denominado PEBIMO cujo objetivo era realizar uma experiência de escolarização bilingue

110

com vista a melhoria de qualidade de ensino básico em Moçambique, focando no objetivo
principal que ao fim do segundo ciclo, o aluno tenha adquirido as quatro habilidades
linguísticas: ouvir, falar, ler e escrever na língua Portuguesa (L2).
Para a introdução de línguas moçambicanas no ensino básico, Moçambique adotou um
Modelo Transicional com Algumas Características de Manutenção. Este modelo inicia o PEA
na língua materna do aluno como meio de ensino e a seguir (a partir da 3ª classe) transita
gradualmente da L1 para L2 e mantendo a L1, pois ela não desparece na totalidade visto que,
ajuda para explicar termos de difícil compressão na L2, confirmando deste modo a nossa
terceira hipótese.
As principais razões que justificam a introdução de línguas moçambicanas no ensino
básico, são de natureza Linguístico-pedagógica, culturais e identidade e de direitos humanos
do individuo. Entretanto, como forma de respeitar todos os pressupostos inerentes ao PEA
no que tange ao direito à educação e uma política de educação para todos, o PCEB avança
que este programa surge na sequência de dar oportunidade aos alunos em ter acesso ao
ensino em línguas locais como forma de estabelecer ou manter contacto com a cultura
moçambicana.
Entretanto, o que acabamos de apresentar é em parte aquilo que se pretende que seja o
processo de ensino e aprendizagem nas línguas moçambicanas, bem como aquilo que
verificamos na Escola Primária Completa de Muda-Mufo.
É de grande importância que todos os elementos inerentes ao ensino bilingue estejam
presentes durante a sua implementação. Mostramos neste estudo a necessidade de
consciencialização e melhoramento no tratamento do uso das línguas moçambicanas, não só
no ensino como também em diferentes sectores (senão em todos) de atividades,
principalmente de serviços de utilidade pública como hospitais, tribunais ou esquadras,
permitindo deste modo que se pratique a justiça social e que estejam salvaguardados os
direitos humanos do indivíduo.
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Resumo
A autoavaliação do professor é um elemento vital na melhoria dos resultados da aprendizagem
dos alunos. A avaliação das competências dos docentes permite a recolha de indicadores que
informam sobre o desempenho do professor e permitem apoiar a melhorias das práticas de
ensino. Um bom sistema de avaliação de professores constitui uma poderosa ferramenta para:
ajudar as escolas a melhorar; identificar oportunidades de desenvolvimento profissional para
que professores de todos os níveis de ensino; a prestação de contas sobre o progresso do
aluno. Segundo o primeiro Estudo Internacional de Ensino e Aprendizagem da OCDE (OCDE
2009, p.29), os professores relataram que "a avaliação do desempenho e o feedback aumentam
a satisfação com o trabalho e aumentam significativamente o seu desenvolvimento como
professores".
Este artigo apresenta os resultados de um estudo exploratório sobre a autoavaliação dos
docentes da Universidade Nacional de Timor Leste (UNTL). Foi estudada uma amostra aleatória
de 192 docentes de seis das atuais nove faculdades da UNTL e, através de um inquérito por
questionário, foram observadas as classificações atribuídas pelos docentes a um conjunto de
quatro competências fundamentais no processo de ensino: as competências pedagógicas, as
competências profissionais, as competências da personalidade e as competências sociais. Os
resultados revelaram que os professores avaliaram como muito boas as suas competências
profissionais e sociais, embora em termos pedagógicos as classificações da autoavaliação
tenham apontado para a necessidade de promover a investigação científica e o uso das
tecnologias de informação e comunicação na sala de aula.
Palavras-chave: Autoavaliação, Aprendizagem, Docente, Ensino Superior, Universidade
Nacional de Timor Leste.

Introdução
Kremer (1993, p.19) afirma que “a autoavaliação, como qualquer outra prática
educacional, depende em grande medida de contextos ambientais e pessoais”. Esta questão
é enfatizada neste artigo, a fim de definir o cenário para a compreensão dos antecedentes
que desempenham um papel na introdução de autoavaliação na perspectiva e prática
educacional dos professores. Os contextos ambientais e educacionais mencionados incluem
tendências sociopolíticas e de educação geral, o crescimento da base de conhecimento no
ensino e o clima escolar. O contexto pessoal mencionado incluiu as percepções dos
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professores sobre o ensino como uma profissão e do seu papel profissional e ciclo de carreira
do professor.

Revisão da Literatura
Graça et.al. (2011) afirmou que segundo “o Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de
junho, o relatório de autoavaliação dos docentes é obrigatório e constitui-se como um
elemento essencial a considerar na avaliação do seu desempenho.” Neste contexto, a
autoavaliação permite o exercício de autonomia docente apoiada na reflexão crítica sobre o
desempenho profissional, e possibilita aos intervenientes terem uma palavra ativa e prévia
aos juízos avaliativos sobre o seu desempenho profissional. Assim, “a autoavaliação
consciencializa e forma o docente, não só sobre o que faz, mas também sobre o porque faz.
Por isso, é muito mais do que um mero exercício de prestação de contas, uma vez que insere
uma vocação profissionalmente emancipadora que liga dialogicamente ação e reflexão,
convertendo o docente num construtor e reconstrutor permanente da sua realidade
profissional.” (p.96).
Ferreira e Oliveira (2015) referiram que “a autoavaliação do professor está associada ao
exercício da função formativa da avaliação de desempenho docente e não àquela que tem
por finalidade premiar ou punir os professores.” Porém, para que seja justa, confiável e útil à
melhoria das práticas pedagógicas, essa autoavaliação deve basear-se na reflexão honesta,
realizada a partir dos objetivos e critérios de avaliação definidos, bem como dos padrões de
desempenho oficialmente estabelecidos, por forma a identificar o que de bom tem as suas
práticas e aquilo que nelas precisa melhorar (p. 815).
Os mesmos autores salientam que a autoavaliação é considerada como, “o olhar crítico
consciente sobre o que se faz, enquanto se faz e/ou depois de se ter feito” (ibid, p. 815), com
ela o professor analisa, de forma distanciada e crítica, as suas práticas pedagógicas, tomando
consciência das melhorias a efetuar. Coelho e Rodrigues (2008, p. 50 citado por Ferreira &
Oliveira, 2015, p.815) concebem a autoavaliação, quando afirmam que [...] é a apreciação que
o docente faz do seu próprio desempenho, identificando oportunidades para o seu
desenvolvimento profissional e, consequentemente, a melhoria dos objetivos traçados.
Tornando-se o professor um avaliador do seu próprio desempenho, a autoavaliação docente
tem por principal finalidade [...] fazer com que os professores tomem consciência das suas
práticas, por meio da reflexão e interpretação de dados e, com isso, possam identificar o que
precisam de fazer para melhorar o seu desempenho. (ibid, p. 815).
Segundo a opinião de Carvalho (2011, p.56) a “autoavaliação docente é um processo
através do qual os professores formulam opiniões valorativas sobre a adequação e
efetividade do seu conhecimento, com o fim de se melhorarem a si mesmos”. O mesmo autor
referiu ainda que “a autoavaliação dos professores se centra, portanto, na prática pessoal e
reconhece que as principais razões pelas quais os professores participam no
desenvolvimento profissional derivam das suas próprias obrigações docentes, das suas
próprias experiências sobre o que significa ser professor e da própria necessidade de dar
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sentido e, consequentemente, melhorar as práticas docentes que desenvolvem. Nesta
perspetiva, é óbvio que o professor se situa no centro do processo de autoavaliação” (Ibid,
p.56).
A autoavaliação do professor é o processo de fazer julgamentos sobre a adequação ou
eficácia do próprio conhecimento, desempenho, crenças, produtos ou efeitos, para que
possam ser aprimorados ou exigidos. É ainda um processo comum de avaliação formativa
que todos os professores realizam para formar o seu próprio conhecimento pessoal e
profissional e avaliar a sua eficácia instrucional numa base do dia-a-dia (Airasian & Gullickson,
1994; Schon, 1991; Kremer-Hayon, 1993).
É neste contexto que a autoavaliação do desempenho docente tornou-se um fator
determinante onde os professores/docentes avaliam o seu próprio desempenho e tentam
identificar, os seus pontos fracos para a melhoria do seu desempenho na sala aula ou para
fornecer um impacto positivo para o processo do ensino de aprendizagem dos alunos e para
melhorar o desenvolvimento profissional do professor/docente.
O autor Curado (2002) sublinhou que “a conceção de um modelo de avaliação de
professores ligado ao seu desenvolvimento profissional e ao desenvolvimento
organizacional das escolas implica o uso de métodos e fontes de avaliação diversificados
incluindo a autoavaliação e apreciação por pares.” (p.74). O mesmo autor salientou que “a
autoavaliação é compreendida como uma fonte de reflexão sobre as práticas”, que poderiam
conduzir ao desenvolvimento pessoal e profissional se envolvesse a construção de um clima
de escola em que os professores não tivessem receio de correr riscos, num contexto de
relações interpessoais colaborativas (Ibid, 74).
Neste mesmo contexto, Curado (2002) mencionou ainda que “o processo de
autoavaliação exigia a reflexão e a clarificação das perceções dos professores e das
orientações da política relativamente aos objetivos educacionais e aos aspetos cognitivos,
afetivos e didáticos do processo de ensino-aprendizagem. Documentos pessoais como
diários, portfólios e outros registos deveriam ser usados para promover a reflexão dos
professores sobre certos incidentes críticos das suas práticas quotidianas, e para transformar
a sua reflexão-em-ação numa reflexão-sobre-a-reflexão-em-ação. (p.74). Na mesma linha de
pensamento o autor incluiu a autoavaliação no contexto da avaliação formativa, entendida e
baseada em três pressupostos: os professores, como profissionais, estão constantemente a
procurar melhorar; dada a informação suficiente, os professores, como profissionais, avaliarse-ão tão bem ou melhor do que se avaliação for efetuada por outros; os procedimentos de
avaliação podem fornecer o feedback necessário para que os professores melhorem as suas
práticas.
Numa olhar mais profundo sobre a questão da autoavaliação dos docentes, Graça
et.al.(2011) afirma que “a autoavalição não constitui uma fase determinante no processo de
avaliação do desempenho docente”, permitindo aos docentes exprimir os seus pontos de
vista sobre o seu desempenho (performance), assim como, refletir sobre os fatores pessoais,
organizacionais e pedagógicos que influenciam o seu ensino (p.95). Por outras palavras a
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autoavaliação é, assim um processo introspetivo no qual o observador e o objeto de estudo
são a mesma entidade, razão pela qual a autoavaliação é sempre complementar de outras
fontes de informação.
É neste sentido que Pacheco (2009) afirma que “a avaliação do professor é uma
necessidade institucional, profissional e pessoal, alicerçando-se na diversidade de critérios e
avaliadores, na pluralidade metodológica e na dimensão formadora.” (p.47).

Método
Recorreu-se a um inquérito por questionário, em formato papel, tal como proposto no
Manual de CEDU, no sentido de permitir a autoavaliação das competências pedagógicas,
profissionais, sociais e de personalidade dos docentes da UNTL.
Recorreu-se à técnica de amostragem aleatória para selecionar um número
representativo de docentes de diferentes áreas técnico-científicas, tendo sido obtida uma
amostra de 192 docentes (N=192) de seis das atuais nove faculdades da UNTL: 39,1% (n=75)
dos docentes eram provenientes da Faculdade de Ciência Política; 19,8% (n=38) da Faculdade
de Agricultura; 15,6% (n=30) da Faculdade de Artes e Humanidades; 12% (n=23) da Faculdade
de Gestão e Economia e, igual número, da Faculdade de Medicina; 1,6% (n=3) da Faculdade de
Filosofia. A amostra foi constituída por 79,2% (n=152) docentes do sexo masculino e 20,8%
(n=40) do sexo feminino. A faixa etária mais frequente foi a dos 45 aos 55 anos (49%; n=94) e
a dos 35 aos 45 anos (36,5%; n=70); 10,9% (n=21) dos docentes tinha menos de 35 anos de
idade e 3,6% (n=7) mais de 55 anos. Em termos profissionais, a maioria dos docentes tinha o
grau de Mestrado (71,9%; n=138), enquanto 20,8% (n=40) tinha Bacharelato; 5,7% (n=11) tinha
o grau de Doutoramento e 1,6% (n=3) possuía uma Pós-Graduação. Em relação ao tempo de
experiência como docentes do ensino superior, a maior percentagem dos inquiridos tinha
entre 5 a 10 anos de experiência (46,9%; n=90) e entre 11 a 20 anos (42,2%; n=81); apenas 10,9%
(n=21) dos docentes tinha menos de 5 anos de experiência no ensino.
Foram avaliados quatro tipos de competências constituídas por um conjunto variável de
itens: nove itens relativos às competências pedagógicas; oito itens relativos às competências
profissionais; seis itens relativos aos traços de personalidade; cinco itens referentes às
competências sociais. Cada item foi classificado pelos docentes segundo uma escala de Likert
de 5 pontos, em que 1 correspondeu a “muito mau”, 2 “mau”, 3 “suficiente”, 4 “bom” e 5
“muito bom”.
Após a recolha dos dados, foi calculada a média aritmética das classificações para cada
grupo de competências. Recorreu-se à análise das estatísticas descritivas de cada item e de
cada competência avaliada, para analisar a distribuição das auto-avaliações. Procedeu-se à
análise da consistência interna dos itens que constituem cada grupo de competências,
através do valor do Alpha de Cronbach, e foi analisada a força da correlação entre as
competências através do teste de correlação de Pearson. O teste não paramétrico de
Pearson avalia a intensidade e a força da correlação entre variáveis quantitativas (com os
valores de r a variarem entre -1 e +1) – a correlação entre as variáveis é tanto mais forte quanto

117

mais próximo de 1 em valor absoluto. A correlação positiva indica que se uma variável
aumenta, a outra aumenta também numa quantidade proporcional. Inversamente, um
coeficiente de -1 indica uma relação negativa perfeita: se uma variável aumenta, a outra
diminui numa quantidade proporcional. Um coeficiente de zero indica a ausência de uma
relação linear e, portanto, se uma variável muda, a outra permanece igual. A correlação entre
as variáveis contínuas é tanto mais forte quanto mais próxima de 1 e o resultado teste de
significância indica ainda se a correlação entre as variáveis é significativa, para um intervalo
de confiança de 99% (p<,01) (Field, 2009, p. 170).
Recorreu-se ao teste t de student para comparar a média das avaliações das competências
atribuídas entre os alunos do sexo masculino e os alunos do sexo feminino. A hipótese nula
do teste t (H0) estabelece que as médias dos dois grupos são iguais, enquanto a hipótese
alternativa (H1) assume que as médias dos dois grupos são diferentes. O resultado
significativo do teste t (p<,05) permite rejeitar a H0 e decidir a favor da hipótese alternativa
da existência de diferenças significativas entre os dois grupos.
Na segunda fase do estudo procedeu-se à transformação das variáveis contínuas da
avaliação das competências em variáveis categóricas: a primeira categoria (“muito mau”)
integrou as avaliações situadas no intervalo de [1-2[; a segunda categoria (“mau”) integrou
as avaliações situadas no intervalo [2-3[; a terceira categoria (“suficiente”) integrou as
avaliações situadas no intervalo [3-4[; a quarta categoria (“bom”) integrou as avaliações
situadas no intervalo [4-5[; a quinta categoria (“muito bom”) integrou as avaliações com
valores iguais ou superiores a 5.
Recorreu-se ao teste exato de Fisher para verificar a associação estatística entre duas
variáveis categóricas: as competências dos docentes (pedagógicas, profissionais, da
personalidade e sociais) e as variáveis género, grupo etário e faculdade. O teste exato de
Fisher (decorrente do teste do qui-quadrado19) indica se as variáveis apresentam uma relação
estatística significativa a um nível de confiança de 5% (p<,05) e quais as categorias com
probabilidade de se relacionarem estatisticamente, atendendo ao valor resíduos ajustados
(Adj. Res.) superiores a 1,96. A hipótese nula do teste exato de Fisher (H0) indica que as
variáveis são independentes; e hipótese alternativa indica que as variáveis não são
independentes. O resultado significativo do teste de Fisher (p<,05) permite rejeitar a H0 e
assumir a associação estatística significativa entre as variáveis categóricas (Field, 2009, p.
696).

Resultados
A análise quantitativa dos questionários da autoavaliação dos docentes da UNTL (N=192)
permitiu obter resultados descritivos e correlacionais sobre o conjunto das competências em
estudo. Os valores do Alpha de Cronbach para cada grupo de competências mostraram uma
19 O

teste do Qui-quadrado pressupõe que nenhuma célula da tabela 2x2 tenha frequência esperada inferior
a 1 e que não mais de 20% das células tenham frequência esperada inferior a 5 unidades, recorre-se ao
Teste Exato de Fisher, cuja hipótese nula é a mesma do teste do Qui-quadrado (Field, 2009, p. 696).
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elevada consistência interna na autoavaliação que os docentes fizeram das suas
competências (α>.7) evidenciando-se uma consistência mais elevada em relação às
competências pedagógicas (α=,888) e em relação às competências da personalidade
(α=,805).
O teste de correlação de Spearman Rho indicou uma correlação positiva e altamente
significativa entre todos os itens em estudo, assim como entre os quatro grupos de
competências (p<,01). Verificou-se uma forte correlação entre a autoavaliação das
competências da personalidade e as competências pedagógicas (r=,653) e as competências
profissionais (r=,684). As competências pedagógicas e profissionais apresentaram uma
correlação igualmente forte (r=,716), enquanto as competências sociais correlacionaram-se
mais com a personalidade (r=,732) e menos as competências pedagógicas (r=,512) e as
profissionais (r=,593) (Tabela 1).
Tabela 01. Estatísticas descritivas e correlacionais das competências
Competências

CProf

C
Persn

N

Min.

Max.

Md

DP

α

C Ped

Pedagógicas (CPed)

192

2,56

5,00

4,44

,489

,888

1

Profissionais (CProf)

192

2,75

5,00

4,20

,470

,794

,716**

1

Personalidade (CPersn)

192

3,00

5,00

4,50

,409

,798

,653**

,684**

1

Sociais (CSoc)

192

3,00

5,00

4,54

,425

,805

,512**

,593**

,732**

C
Soc

1

Legenda: N-dimensão da amostra; Min.-Mínimo; Max.-Máximo; Md-Média; DP-Desvio Padrão.

**p<,01

A estatística descritiva indicou valores médios muito próximos nos quatro grupos de
competências, situados na classificação (4) “bom”. As competências da personalidade
(M=4,50; DP=,409) e as competências sociais (M=4,54; DP=,425) registaram médias
superiores e, portanto, próximas. A autoavaliação das competências da personalidade e as
sociais situaram-se entre (3) “normal/ suficiente” (mínimo) e (5) “muito bom” (máximo) com
um coeficiente de variação de 9% e 8% respetivamente. Em relação às competências
pedagógicas e profissionais, a dispersão de dados foi de 11%, com as classificações a oscilar
entre (2) “mau/ baixo” (mínimo) e (5) “muito bom” (máximo).
Os resultados das estatísticas descritivas para cada um dos itens indicaram também
valores médios muito próximos em torno da classificação (4) “bom” e, em geral, um desvio
padrão elevado (próximo de uma unidade).
No que se refere às competências pedagógicas, os itens com média mais baixa foram os
itens “6. Utilização de modos variados de avaliação do comportamento de estudo dos
alunos” (M=4,38; DP=,71) e “5. Domínio no uso dos meios de comunicação e das tecnologias
de aprendizagem” (M=4,39; DP=,73). Os restantes itens receberam uma classificação média
superior, embora também de nível (4) “bom” (Tabela 02).
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Tabela 02. Estatísticas descritivas das competências pedagógicas
N

Min. Max.

M

DP

1. Seriedade na preparação das aulas (programas, plano de qualidade e
sua implementação)

192

1,00

5,00 4,48 ,69

2. Organização e disciplina na preparação das aulas (preencher os
encontros graduais)

192

2,00

5,00 4,42 ,68

3. Adaptação da gestão das aulas às metas de aprendizagem

192

2,00

5,00 4,43 ,67

4. Disciplina e cumprimento dos regulamentos académicos

192

2,00

5,00 4,46 ,67

5. Domínio no uso dos meios de comunicação e das tecnologias de
aprendizagem

192

2,00

5,00 4,39 ,73

6. Utilização de modos variados de avaliação do comportamento de
estudo dos alunos

192

2,00

5,00 4,38 ,71

7. Objetividade da avaliação dos estudantes

192

2,00

5,00

8. Capacidade de orientar os estudantes

192

2,00

5,00 4,49 ,61

9. Perceção positiva sobre a capacidade dos alunos

192

2,00

5,00 4,40 ,65

4,51 ,63

Em relação às competências profissionais, a generalidade dos itens recebeu classificações
de nível (4) “bom”, excetuando os itens “16. Capacidade de conseguir o avanço da ciência e
tecnologia para potencializar o processo de aprendizagem” (M=3,99; DP=,86) e “17.
Envolvimento nos trabalhos científicos e nas organizações profissionais” (M=3,64; DP=,82)
que registaram uma classificação de nível (3) “suficiente” aliada a uma maior dispersão de
dados comparativamente com as demais competências profissionais (Tabela 03).
Tabela 03. Estatísticas descritivas das competências profissionais
N
10. Domínio das áreas disciplinares da sua função principal

Min. Max.

M

DP

192 3,00 5,00 4,43 ,59

11. Capacidade de explicações interdisciplinares do tópico atual com outros 192 3,00

5,00 4,38 ,60

12. Capacidade de ilustração das áreas interdisciplinares com a realidade
quotidiana

192 3,00 5,00 4,35 ,65

13. Domínio das questões (referências) potenciais nas áreas de
aprendizagem

192 2,00 5,00 4,35 ,67

14. Disponibilidade de refletir e discutir os problemas enfrentados com os
pares

192 2,00 5,00 4,34 ,69

15. Envolver os alunos na investigação ou nas análises e no projeto
desenvolvido pelo docente

192 1,00 5,00 4,08 ,92

16. Capacidade de conseguir o avanço da ciência e tecnologia para
potencializar o processo de aprendizagem

192 1,00 5,00 3,99 ,86

17. Envolvimento nos trabalhos científicos e nas organizações profissionais 192 2,00

5,00 3,64 ,82

Em relação às competências de personalidade, a média das classificações situou-se entre
o nível (4) “bom” e o nível (5) “muito bom” nos itens “18. Dignidade e personalidade como
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docente” (M=4,58; DP=,54), “19. Honestidade e justiça na tomada de decisões” (M=4,55;
DP=,52) e “23. Neutralidade e justiça para com os pares” (M=4,54; DP=,60). Nos restantes
itens a média das classificações situou-se no nível (4) “bom” (Tabela 04).
Tabela 04. Estatísticas descritivas das competências da personalidade
N

Min. Max.

M

DP

18. Dignidade e personalidade como docente

192 3,00

5,00 4,58 ,54

19. Honestidade e justiça na tomada de decisões

192 3,00

5,00 4,55

20. Ser modelo de comportamento

192 1,00

5,00 4,39 ,62

21. Firmeza de posição e aplicação de medidas

192 3,00

5,00 4,44 ,60

22. Auto-confiança em quaisquer situações

192 3,00

5,00 4,47 ,59

23. Neutralidade e justiça para com os pares

192 2,00

5,00 4,54 ,60

,52

No que se refere às competências sociais, a autoavaliação dos docentes situou-se em geral
no nível (4) “bom”, tendo sido mais elevada e próxima do nível (5) “muito bom” a
autoavaliação dos itens “25. Capacidade de aceitar críticas e sugestões dos estudantes”
(M=4,56; DP=,57), “26. Fácil convivência com os pares, funcionários e estudantes” (M=4,55;
DP=,58) e “28. Tolerância relativamente a diferentes confissões religiosas” (M=4,60; DP=, 56)
(Tabela 05).
Tabela 05. Estatísticas descritivas das competências sociais
N

Min. Max.

M

DP

24. Capacidade de expressão

192

3,00

5,00 4,49 ,58

25. Capacidade de aceitar críticas e sugestões dos estudantes

192

3,00

5,00 4,56 ,57

26. Fácil convivência com os pares, funcionários e estudantes

192

3,00

5,00 4,55 ,55

27. Fácil convivência social

192

3,00

5,00 4,47 ,58

28. Tolerância relativamente a diferentes confissões religiosas

192

3,00

5,00 4,60 ,56

Observou-se que as competências pedagógicas foram o conjunto das competências com
maior classificação na autoavaliação dos docentes, situando-se esta entre M=4,38 (DP=,71) e
M=4,51 (DP=,63) nos itens “6. Utilização de modos variados de avaliação do comportamento
de estudo dos alunos” e “7. Objetividade da avaliação dos estudantes” respetivamente. No
geral podemos dizer que as competências pedagógicas foram autoavaliadas com o nível
“bom”. As competências profissionais foram as que registaram uma maior variabilidade de
classificações, tendo sido os itens 6, 7 e 8 que obtiveram menor classificação. As
competências da personalidade e as competências sociais obtiveram médias de classificação
em torno do nível (4) “bom” tendo sido inclusive o grupo de competências em que os
professores mostraram maior concordância de classificações.
Os resultados da comparação das médias demonstraram que género e a idade dos
docentes não influenciaram a autoavaliação das competências dos docentes (p>.05) o que
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pode ser explicado com o facto das classificações da autoavaliação ter tido uma reduzida
variabilidade entre os docentes que participaram no estudo. O teste Anova revelou
diferenças significativas na autoavaliação das competências pedagógicas entre os docentes
com diferente grau académico (F(3,188)=4,978; p<,05). A autoavaliação das competências
pedagógicas foi estatisticamente mais elevada entre os docentes com o grau de
Doutoramento (M=4,586; DP=0,33) e com grau de Mestrado (M=4,50; DP=0,45) do que nos
docentes com grau de Bacharelato (M=4,24; DP=0,57).
A tabela 06 apresenta os resultados da estatística de frequências da autoavaliação das
competências pedagógicas, profissionais, da personalidade e sociais dos seus docentes
(como variáveis categóricas).
Tabela 06. Estatística de frequências da avaliação das competências (N=192)

Pedagógicas
Profissionais
Personalidade
Sociais

Muito Mau
n (%)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

Mau
n (%)
1 (0,5)
1 (0,5)
0 (0,0)
0 (0,0)

Suficiente
n (%)
34 (17,7)
48 (25,0)
21 (10,9)
12 (6,3)

Bom
n (%)
140 (72,9)
133 (69,3)
145 (75,5)
137 (71,4)

Muito Bom
n (%)
17 (8,9)
10 (5,2)
26 (13,5)
43 (22,4)

A maioria dos docentes avaliou o seu desempenho pedagógico como “bom” (72,9%;
n=140) enquanto 17,7% (n=34) classificou-o como “suficiente” e 8,9% (n=17) como “muito
bom”; apenas um docente atribui a si a classificação de “mau”. Em termos das competências
profissionais, 69,3% (n=133) dos docentes atribuiu a si a classificação de “bom”, 25% (n=48) a
classificação de “suficiente” e 5,2% (n=10) a classificação de “muito bom”; apenas um
docente atribui a si a classificação de “mau”. As competências da personalidade foram
avaliadas maioritariamente pelos docentes como tendo um “bom” desempenho (75,5%;
n=145), enquanto 13,5% (n=26) atribuíram a classificação de “muito bom” e 10,9% (n=21) a
classificação de “suficiente”. O desempenho das competências sociais teve a avaliação de
“bom” para 71,4% (n=137) dos docentes e de “muito bom” para 22,4% (n=43); apenas 6,3%
(n=12) dos docentes.
A Faculdade do docente apresentou também uma influência significativa na autoavaliação
dos quatro conjuntos de competência (p<,05). Em relação às competências pedagógicas, os
docentes da Faculdade de Ciência Política apresentaram uma autoavaliação estatisticamente
mais elevada que os docentes da Faculdade de Gestão e Economia, da Faculdade de Filosofia,
da Faculdade de Artes e Humanidades e da Faculdade de Agricultura (X2(5)=43,37; p<,01). Ao
nível das competências profissionais, foram também os docentes da Faculdade de Ciência
Política que apresentaram uma autoavaliação estatisticamente mais elevada face aos
docentes das faculdades de Filosofia, Artes e Humanidades, Agricultura e Medicina. Os
docentes da Faculdade de Gestão e Economia apresentaram classificações estatisticamente
superiores às dos docentes das faculdades de Filosofia, Artes e Humanidades, Agricultura e
Medicina (X2 (5)=40,43; p<,01). As competências da personalidade tiverem classificações de
autoavaliação estatisticamente superiores nos docentes da Faculdade de Ciência Política e
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nos docentes da Faculdade de Gestão e Economia, comparativamente com os docentes das
faculdades de Agricultura, de Filosofia e de Artes e Humanidades (X2(5)=21,99; p<,01). No que
concerne às competências sociais, verificaram-se classificações de autoavaliação
estatisticamente superiores nos docentes da Faculdade de Ciência Política e dos docentes da
Faculdade de Gestão e Economia comparativamente com os docentes da Faculdade de
Agricultura e da Faculdade de Artes e Humanidades (X2(5)=20,94; p<,01).
Vários estudos têm demonstrado o impacto da qualidade do professor sobre o ensino e o
desempenho dos alunos. A autoavaliação das competências dos docentes do ensino superior
constitui uma das formas de aferir sobre a qualidade dos docentes e, por conseguinte, sobre
a qualidade do próprio ensino superior público.

Diferencial da avaliação de competências entre a avaliação dos alunos e a
autoavaliação dos docentes
Os atuais resultados da autoavaliação dos docentes da UNTL (N=192) podem ser
interpretados à luz dos resultados da avaliação de competências feita pelos alunos da mesma
Universidade em relação aos seus professores (N=342) e que integrou um primeiro estudo
no âmbito da avaliação das competências dos docentes do ensino superior de Timor Leste
(Abílio, 2016).
A análise conjunta dos resultados da avaliação das competências (dos docentes) feita
pelos alunos (Abílio, 2016) e a autoavaliação dos docentes (apresentados pela primeira vez
neste estudo) mostrou uma apreciação mais positiva das classificações da autoavaliação dos
professores. Os professores apresentaram uma média de autoavaliação das quatro
competências ligeiramente superior aos alunos. Os docentes da UNTL auto-avaliaram-se de
forma bastante positiva, entre o “suficiente” e o “muito bom”; apenas dois docentes
registaram uma classificação de “mau” em relação às competências pedagógicas e
profissionais. Na avaliação dos alunos, a classificação de mau teve uma percentagem mais
expressiva, superior a 10% em cada um dos quatro grupos de competências.
No que se refere às competências pedagógicas dos docentes, a menor classificação
atribuída pelos alunos foi em relação à “7. Atribuição do feedback sobre os trabalhos/
avaliação” e em relação ao “5. Aproveitamento dos meios e tecnologia pedagógica”
(M=3,36; DP=1,20). Para os alunos, estas são as competências dos docentes que precisam de
melhorias ao nível das práticas pedagógicas. No estudo de autoavaliação, os docentes
classificaram como “bom” o domínio no uso dos meios de comunicação e das tecnologias de
aprendizagem (M=4,39; PD=0,73) e avaliaram também com a classificação de “bom” a
objetividade da avaliação das aprendizagens dos alunos (M= 4,51; DP=0,63) e a capacidade
para orientar os estudantes (M=4,49; DP=0,61).
A capacidade de uso das várias tecnologias de comunicação (M=3,38; DP=1,13) assim como
a capacidade para apresentar explicações interdisciplinares sobre um determinado tópico
(M=3,48; DP=1,01) foram as competências profissionais com a menor classificação atribuída
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pelos alunos. A avaliação geral dos alunos situou-se no nível 3 (“suficiente”) enquanto a
autoavaliação dos docentes registou uma média global de 4 (“bom”).
Para os professores, as competências profissionais com menor avaliação foram as que se
referiam à investigação científica, quer do ponto de vista do trabalho docente, quer na
capacidade de envolver os alunos na investigação científica e técnica nas organizações. Na
perspetiva do docente, as classificações com médias mais baixas referiram-se à capacidade
de conseguir o avanço da ciência e tecnologia para potencializar o processo de aprendizagem
(M=3,99; DP=,86), à capacidade de envolvimento nos trabalhos científicos e nas
organizações profissionais (M=3,64; DP=,82) e à capacidade de envolvimento dos alunos no
trabalho científico e tecnológico (M=3,64; DP=,82). Tendo sido estas as competências com
menores classificações de autoavaliação dos docentes, concluiu-se que as mesmas devem
ser privilegiadas em termos das práticas de melhoria e de desenvolvimento profissional.
Para os alunos, as competências dos docentes referentes ao domínio da investigação
científica, produção e partilha de conhecimento registaram também classificações de
avaliação mais baixa no grupo das competências profissionais. Os alunos convergiram, assim,
as suas classificações de avaliação com as classificações da autoavaliação dos docentes ao
considerarem apenas como “suficientes” a capacidade dos docentes utilizarem os resultados
da investigação na promoção da aprendizagem e no envolvimento dos estudantes nos
estudos de investigação. Concluiu-se, portanto, que, ao nível das competências profissionais,
a avaliação dos alunos e a autoavaliação dos docentes apresentaram pontos convergentes
no que se refere ao trabalho de investigação científica e técnica em contexto organizacional.
Verificou-se que a investigação é um domínio que tanto os docentes como os alunos
gostariam de ver mais desenvolvido e potenciado na UNTL. Impõe-se, para tal, a criação de
condições físicas, materiais e humanas propícias à investigação científica e tecnológica.
As medidas de política, no âmbito das políticas públicas de educação superior deverão,
portanto, ser orientadas para promover a investigação científica, o trabalho científico e o
posicionamento dos investigadores timorenses entre a comunidade científica internacional.
O trabalho científico e, em particular, aquele que se desenvolve nas Universidades é
determinante no progresso técnico e científico de um país, do seu tecido empresarial, dos
seus recursos humanos e da capacidade do país responder aos desafios atuais.
Em termos das competências da personalidade, mais uma vez observou-se um diferencial
entre as classificações dos alunos e as classificações dos professores. Os alunos avaliaram
cada uma das competências com o nível 3 ("suficiente") e em alguns casos próximo do nível
4 ("bom"), em particular no que se referia à dignidade, personalidade, justiça,
comportamento exemplar e auto-confiança. No estudo de autoavaliação, os docentes foram
ainda mais positivos uma vez que a média observada para cada competência situou-se no
nível 4 ("bom") e em alguns casos muito próximo do nível 5 ("muito bom") também no que
se referia à dignidade, personalidade, sentido de neutralidade e justiça e auto-confiança.
As competências sociais dos docentes foram classificadas pelos alunos com o nível 4
("bom") e pelos professores com um diferencial de uma unidade na média de cada
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competência. Os alunos valorizaram sobretudo a tolerância religiosa dos docentes (M=3,81;
DP=1,08), assim como a capacidade para aceitar as críticas e sugestões dos estudantes
(M=3,62; DP=1,09) e conhecimento dos estudantes de cada turma (M=3,62; DP=1,10). Na
autoavaliação dos docentes, as competências mais valorizadas foram também a tolerância
religiosa (M=4,60; DP=,56) e a aceitação das críticas e sugestões dos alunos (M=4,56;
DP=,57). A capacidade de expressão foi a competência social dos docentes que registou
entre os alunos a menor classificação (M=3,50; DP=1,12) enquanto para os docentes além da
capacidade de expressão (M=4,49; DP=,58) também a convivência social (M=4,47; DP=,58)
registaram classificações mais baixas, o que significa que são duas competências que
precisam de ser melhoradas.

Conclusões e implicações
O estudo de autoavaliação das competências dos docentes permitiu analisar as
classificações de autoavaliação dos docentes da UNTL (N=192) relativamente ao seu
desempenho, em termos pedagógicos, profissionais, das competências da personalidade e
sociais. Verificou-se uma autoavaliação marcadamente positiva, em que a média das
classificações oscilou entre (3) “suficiente” e (4) “bom”. A maioria dos docentes que
participou no estudo classificou com o nível “bom” os quatro conjuntos de competências.
Numa segunda fase da análise, o paralelismo com os resultados da avaliação aos docentes
da mesma universidade, mas feita pelos alunos, permitiu observar um diferencial entre a
avaliação dos alunos e a autoavaliação dos docentes.
A autoavaliação das competências dos docentes da UNTL (N=192) revelou uma apreciação
bastante positiva e satisfatória das competências pedagógicas, bem como das competências
da personalidade e das competências sociais, uma vez que os valores médios (de cada item,
assim como do conjunto das competências) situaram-se entre o nível (4) “bom” e o nível (5)
“muito bom”, sendo mais frequentes os itens cuja classificação média se aproximou da
classificação (5) de “muito bom”. A autoavaliação das competências profissionais, além de
registar valores médios mais baixos em relação às demais, apresentou uma reduzida
variabilidade dos dados, com a média das classificações a situar-se no nível (4) “bom”. No
sentido de melhor compreender a autoavaliação dos docentes da UNTL, procurou-se
verificar se as caraterísticas demográficas e socioprofissionais influenciavam a autoavaliação
das competências. Não se observou uma associação estatística significativa entre a
autoavaliação das competências dos docentes e as variáveis género e grupo etário (p<,05).
No sistema de ensino superior de Timor Leste, o docente surge como o educador
profissional e o cientista, tendo como missão a de transformar, desenvolver e divulgar a
ciência, a tecnologia e a arte, através da educação, do ensino e do serviço social. Por
educador profissional entende-se aquele que tem como atividade profissional a produção de
conhecimento. A competência do docente é definida como um conjunto de caraterísticas,
conhecimentos e habilitações que os mesmos devem possuir e demonstrar no exercício da
sua atividade, a nível pedagógico, social e profissional. A competência do docente é
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determinante para a qualidade e para a implementação dos três pilares do ensino superior,
designadamente, a docência/pedagogia; a investigação; e o serviço à comunidade.
O docente universitário é um dos intervenientes essenciais do Sistema de Ensino Superior,
uma vez que as suas funções, deveres e responsabilidades são cruciais para a concretização
dos objetivos nacionais em termos da política educativa e para o garante de uma qualificação
da população (nos vários domínios técnico, científico, tecnológico, artístico, cívico, religioso,
entre outros) com vista a assegurar um desenvolvimento baseado nos valores da justiça e da
cidadania. Nesta perspetiva, são necessários docentes universitários profissionais,
competentes e de qualidade.
A avaliação das competências dos docentes deve servir para focar as competências e
alcançar melhorias, baseando-se no compromisso de se querer melhorar. A avaliação das
competências dos docentes deve assentar em princípios e critérios rigorosos tais como a
transparência, a exigência e a objetividade, tendo em vista a promoção do desenvolvimento
profissional dos professores com base no reconhecimento do mérito, no esforço e na
excelência. Para além destes princípios, a avaliação tem de ser perspetivada de um modo
integrado e contextualizado, associada à avaliação da própria instituição universitária e
tendo como referência um perfil profissional, prévia e claramente definido, adequado às
funções exercidas pelo professor.
A qualidade das competências dos docentes e a qualidade do seu ensino dependem do
desenvolvimento de práticas de ensino eficazes e significativas para os alunos. Por isso, é
necessário que os professores de todas as disciplinas conheçam as melhores práticas de
ensino, bem como as estratégias que permitem desenvolver comportamentos e capacidades
de ensino eficazes. Embora os membros do corpo docente do ensino superior sejam
considerados especialistas no seu campo de estudo, muitos podem não ter sido treinados
em práticas de ensino eficazes, como partilhar os seus conhecimentos científicos, promover
a investigação junto dos alunos e envolve-los no trabalho de produção científica. Por
conseguinte, a criação e avaliação de um programa de desenvolvimento do corpo docente
pode ajudar na formação e adoção de melhores práticas de instrução, bem como aumentar
as competências dos docentes.
Para futuros estudos, sugere-se abordar a influência das qualidades dos professores nos
resultados dos alunos. Esta análise, a par dos resultados da autoavaliação dos docentes e da
avaliação dos alunos, permite numa fase posterior o desenvolvimento de programas de
formação e de desenvolvimento profissional dos docentes. Ao projetar e avaliar um novo
programa de desenvolvimento do corpo docente, esperamos obter uma melhor
compreensão do impacto dos programas de desenvolvimento sobre as competências dos
docentes e os resultados dos alunos.
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Resumo
Os modelos são instrumentos de previsão e explicação de processos em Ciência. Contudo,
podem existir diferenças substanciais entre os modelos cientificamente aceites e os modelos
mentais dos alunos. Sendo os professores os principais promotores da capacidade de os alunos
percecionarem a Ciência, através da valorização e explicitação de modelos e da rede concetual
com que se fundamentam, importa conhecer as suas perceções sobre literacia científica,
natureza da Ciência e modelos científicos utilizados em sala de aula. Para tal, elaboraram-se dois
questionários: 1) avaliação de conceções de professores (ensino secundário e superior) sobre
literacia científica e natureza da Ciência, bem como principais características e funções dos
modelos; 2) avaliação de conceções sobre modelos de Tectónica de Placas para alunos dos
cursos de Geologia e de formação inicial de professores de Biologia e Geologia. Podem, assim,
ser propostas ações concretas para melhoria do processo de ensino/aprendizagem.

Palavras-chave: Literacia Científica; Natureza da Ciência; Modelos Científicos; Modelos Mentais;
Tectónica de Placas.

Introdução
Em Ciência, a conceção de modelos constitui uma etapa determinante dos métodos de
investigação. Para os cientistas intervenientes neste processo, o desenvolvimento de
modelos como produtos de pesquisa constitui o culminar de um percurso investigativo,
quase sempre longo e complexo, que passa pela aquisição e interpretação de dados, pela
formulação de hipóteses e sua experimentação (Gilbert, 2004). Para os alunos, o contacto
com a realidade dos modelos científicos, ainda que simplificados sob a forma de modelos de
ensino, com o propósito de se poderem adaptar às contingências da didática e dos
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programas escolares, tem por principal finalidade aprender ciência de modo a refletir como
esta funciona de facto (NRC, 1996, p. 214). Pretende-se, assim, que os alunos compreendam o
que são, como se aplicam e como se desenvolvem em função dos paradigmas que
representam.
Não obstante a sua importância para os universos científico e educativo, o conceito de
modelo não é consensual, podendo ser considerado uma versão de um objeto real, sem
identificar a sua função explicativa e preditiva (Gilbert, 2004). O modelo não é uma réplica
exata de um processo, mas serve de representação ou de explicação desse acontecimento
ou sistema, com características que são consideradas importantes e aplicáveis à sua
estrutura e função. Assim, os cientistas elaboram e usam os modelos como parte de uma
investigação ou pesquisa científica, sendo, por outro lado, importante que alunos e
professores saibam o que são modelos, como são desenvolvidos e usados em Ciência
(Schwartz & Skjold, 2012). A este respeito, Akerson et al. (2011) dão ênfase à importância da
modelagem científica para promover a compreensão da Natureza da Ciência (NOS), tendo
em conta que este conceito se interrelaciona com a epistemologia da Ciência.
Schwartz & Skjold (2012) elaboraram um estudo cujos resultados enfatizam a importância
do uso recorrente de modelos no ensino para a melhoria das conceções dos professores
sobre modelos e sobre o papel destes no processo de ensino e de aprendizagem das ciências.
Por isso, o contexto de sala de aula é privilegiado para a compreensão de processos
científicos e para o ensino de modelos e modelagem. Consequentemente, quando se
planifica a formação de professores e de alunos, é importante avaliar as conceções dos
intervenientes, considerando a possibilidade de que, entre estes, possam existir visões
distintas na conceção, construção e evolução de um modelo.
Pela sua abrangência conceptual, a filosofia, história e sociologia da Ciência encerram em
si o potencial de gerar conceções sobre Ciência em contexto mais amplo, influenciando o
modo como os alunos percecionam o mundo (Lederman et al., 2013). Estes autores referem
ainda a importância da implementação de um ensino reflexivo, que explicite as relações
existentes entre Natureza da Ciência (NOS) e investigação científica, desde que associada à
promoção de competências de literacia científica. Com efeito, o conceito de NOS refere-se,
normalmente, à epistemologia da Ciência como uma forma de reconhecer valores e crenças
inerentes ao desenvolvimento do conhecimento científico. As conceções de NOS evoluem
de acordo com o progresso e as correntes do pensamento científico, refletindo-se no modo
como as comunidades científicas e de ensino das ciências têm definido a ideia sobre Natureza
da Ciência (Liu & Lederman, 2007; Lederman et al., op. cit.).
Os modelos científicos podem representar uma grande variedade de processos, incluindo
objetos, abstrações, sistemas ou partes de sistemas, entidades, relações entre entidades, um
acontecimento, um comportamento e um processo (Gilbert, 2004). São, ainda,
representações simplificadas de uma realidade observada ou possível, servindo de
explicação científica e para a previsão de um processo. Segundo Schwartz & Skjold (2009),
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um modelo científico é uma representação que serve para abstrair e simplificar um sistema,
centrando-se nas características principais para explicar e prever um fenómeno científico.
Para Coll, France & Taylor (2005), os modelos mentais são uma tentativa de compreensão
do mundo que nos rodeia e uma forma de transmitir esse conhecimento individual a
terceiros. Porém, estes não são equivalentes a modelos científicos porque traduzem
perspetivas individuais e não são analisados e criticados pela comunidade científica. Por este
motivo, o ensino com recurso a modelos, promovido pelos professores, facilita a mediação
no processo de aprendizagem, levando à transformação do conhecimento científico em
conhecimento académico e a uma maior consistência nas representações dos modelos
mentais dos alunos (Liu, 2005). Globalmente pode-se dizer que os modelos de ensino são
representações que fazem a transição entre os modelos científicos e os modelos mentais,
servindo de suporte para os alunos compreenderem, mais facilmente, conceitos científicos
(Coll, France & Taylor, 2005).
No presente trabalho, a conceção e utilização de modelos é focalizada em torno do
paradigma, mobilista e unificador, da Tectónica de Placas, o qual envolve uma relativa
complexidade de processos, cujas escalas espacial e temporal implicam graus de abstração
propícios ao desenvolvimento de conceções nem sempre próximas da realidade. Os
objetivos do estudo visam construir, propor e aplicar instrumentos de avaliação que
permitam melhorar o processo de ensino e aprendizagem em Geologia, mais
especificamente, no âmbito do tema da Tectónica de Placas. Neste âmbito, importa avaliar
as perceções de professores e alunos intervenientes sobre literacia científica, NOS e modelos
científicos utilizados em contexto de sala de aula. Para tal, construíram-se e validaram-se dois
questionários, respetivamente sobre: 1) avaliação de conceções de professores (ensino
secundário e superior) sobre literacia científica e NOS, bem como sobre as principais
características e funções dos modelos; 2) avaliação de conceções sobre modelos de
Tectónica de Placas para alunos dos cursos superiores de Geologia e de formação inicial de
professores de Biologia e Geologia.

Aspetos Metodológicos
O questionário de avaliação de conceções de professores foi construído tendo por base a
estrutura concetual descrita de forma parcial e exemplificativa, nas Tabela I e II, sobre
literacia científica e NOS, tendo por base uma categorização modificada (Dani, 2009 & Miller
et al., 2010). Integra, ainda, algumas características e funções dos modelos científicos,
baseadas em Chamizo (2011), Schwartz & Skjold (2012) e Van Der Valk et al. (2007).
O segundo questionário foi construído para avaliar as conceções de alunos do ensino
superior sobre modelos aplicados à Tectónica de Placas, enquanto instrumento de previsão
e explicação de processos em Ciência. A sua construção teve por base a estrutura concetual
dos instrumentos de avaliação diagnóstica propostos por Schwarz et al. (2009), Chamizo
(2011) e Monteiro et al. (2012), com uma tipologia de resposta “concordo/discordo” ou “não
sei” e justificação em formato de escolha múltipla, na Tabela III.
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A fase de construção dos questionários inclui um processo de validação das questões
efetuado por cinco investigadores externos ao projeto, dois da área das Ciências da Terra e
três da área de Ensino das Ciências.
Tabela I – Estrutura concetual, exemplificativa, do questionário de avaliação de conceções de
professores sobre literacia científica e Natureza da Ciência no contexto de ensino da
Geologia e das Ciências Naturais (adaptado de Dani, 2009 e Miller et al., 2010).
Domínio

I. Literacia
científica e
natureza da
ciência (NOS)

Subdomínio

Questão

Evolução do
conhecimento
científico

Os cientistas
constroem teorias e
modelos. Após novos
avanços de
conhecimentos em
ciência/tecnologia,
sucedem mudanças nas
teorias.

Natureza
investigativa da
Ciência

A criatividade é um
elemento chave numa
investigação em
ciências.

Ciência como
meio de
conhecimento

Atualmente é atribuído
um papel importante à
evolução histórica do
conhecimento/História
da Ciência no ensino de
teorias e modelos.

Opções de
resposta

Justificação (Selecione a opção que
melhor justifica a resposta dada)
A. Ocorre evolução do conhecimento
científico.
B. Verificam-se contributos de várias
disciplinas.
C. As descobertas estão dependentes de
novas tecnologias.

Discordo/
Concordo/
Não sei

A. Uma investigação depende do
pensamento criativo do indivíduo.
B. Uma investigação depende do uso de
materiais diversificados.
C. Uma investigação depende da
aplicação de técnicas de desenho e de
tecnologia.
A. Os manuais incluem dados biográficos
de cientistas.
B. Existem modelos históricos em
manuais de ensino.
C. Realizam-se ações de formação
docente em História da Ciência.

Tabela II - Estrutura concetual, exemplificativa, do questionário de avaliação de conceções de
professores sobre características e funções dos modelos científicos no contexto de ensino
da Geologia (adaptado de Chamizo, 2011; Schwartz & Skjold, 2012; Van Der Valk et al., 2007).

Domínio

II. Modelos
científicos e
análogos

Subdomínio

Questão

Natureza/definição

Costuma utilizar
modelos para
relacionar teorias e
processos?

Finalidade

Com que regularidade
utiliza modelos para
ensinar processos
naturais, como no caso
da subducção de
placas?

Multiplicidade

Tem por hábito aplicar
diversos modelos
explicativos para um
sistema?

Opções de
resposta

Nunca/
Às vezes/
Frequentemente

Justificação (Selecione a opção
que define a razão/motivo
principal; Caso tenha selecionado a
opção D, apresente a sua opinião.)
A. Explicação de processos
naturais.
B. Ligação entre teorias e
processos.
C. Representação visual de um
processo.
D. Outra
A. Explicação de um processo
tectónico.
B. Compreensão de uma teoria.
C. Visualização de um processo não
observável.
D. Outra
A. Explicação sobre processos
naturais.
B. Ligação entre teorias e
processos.
C. Representação visual de um
processo.
D. Outra
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Tabela III - Avaliação de conceções dos alunos sobre Tectónica de Placas por níveis de
compreensão de modelos (adaptado de Schwarz et al., 2009; Chamizo, 2011; Monteiro et al.,
2012).

Níveis

1

2

3

4

Competências

Um modelo não é
percebido enquanto
instrumento para
produzir novos
conhecimentos, mas
como meio de
demonstração ou
como ocorre um
determinado processo.

Os modelos são
construídos e usados
para exemplificar e
explicar como sucede
um processo, com
base em evidências
consistentes sobre
esse mesmo processo.

Os modelos são usados
como instrumentos
que apoiam o
raciocínio e ideias
sobre processos
existentes e novos.

Os modelos são
utilizados
frequentemente e
naturalmente em
diferentes domínios
para desenvolver o seu
raciocínio e
pensamento científico.

Questão

Porque... (Selecione a opção correta)

Considera que as zonas
de subducção estão
diretamente
envolvidas na génese
de nova litosfera
oceânica?

A. Ocorre um processo de destruição de litosfera
oceânica nas zonas de subducção, sendo estas locais de
depressões oceânicas delimitadas por falhas normais,
formadas por esforços distensivos.
B. É nas dorsais oceânicas que existem estruturas de rifte,
nas quais se processam a ascensão de magma básico e a
extrusão de lava basáltica, constituindo um processo de
acreção em meio oceânico que gera nova litosfera
oceânica.
C. A acreção de rochas basálticas pode ser classificada de
lenta se sucede com uma taxa abaixo de 4 cm/ano, ou
rápida acima deste valor, sendo as fossas oceânicas
limites fundamentais nesta dinâmica.

Pensa que a hipótese
da expansão dos
fundos oceânicos foi
apoiada por diferentes
evidências?

A. Existem perfis magnéticos que comprovam a
existência de um padrão característico nos fundos
oceânicos, em que a zona central das cristas médiooceânicas tem anomalias positivas.
B. A distribuição de atividade sísmica e vulcânica sugere
que estes processos ocorrem em zonas preferenciais.
C. As rochas basálticas dos fundos oceânicos dispõem-se
em bandas magnéticas de polaridade alternadamente
normal e inversa, paralelas à crista da dorsal, com idades
crescentes em função do seu afastamento, sugerindo
que o campo magnético da Terra inverte periodicamente
a sua polaridade.

Considera que os
estudos de
Paleomagnetismo
contribuem para o
conhecimento da
morfologia e dinâmica
dos fundos oceânicos?

A. Permitem para cada um dos lados das dorsais, a sua
organização em bandas basálticas paralelas, com um
magnetismo de polaridade alternadamente normal e
inverso.
B. Do ponto de vista geológico é importante conhecer os
fundos oceânicos, dado que nessas zonas a erosão é
praticamente inexistente e certos relevos revelam
intensa atividade geológica.
C. A tecnologia atual permite compreender de forma
clara a dinâmica das dorsais e dos restantes fundos
oceânicos, correspondendo as primeiras a zonas onde o
fluxo de calor irradiado é muito elevado.

Considera que a Teoria
da Tectónica de Placas
introduz um novo
modelo concetual e
uma visão integrada na
dinâmica da Terra?

A. Explica a subdivisão da superfície da Terra numa série
de placas semirrígidas que se movimentam sem atrito.
B. Integra um sistema dinâmico de placas rígidas com
limites que têm atividade geológica, onde ocorre maior
sismicidade, vulcanismo e génese de cadeias
montanhosas.
C. Demonstra a formação de litosfera ao nível das dorsais
médio-oceânicas, cujos materiais não registam
parâmetros do campo magnético, que são reabsorvidos
em zonas de subducção

Discussão e Conclusão
Considera-se que a construção e aplicação dos questionários atrás propostos pode
contribuir para consolidar as metodologias de avaliação de conceções de professores e
alunos no contexto de ensino das ciências. Futuras pesquisas neste domínio, sobre
conceções de modelos, devem ter em conta o modo como os professores podem apresentar
modelos de forma mais eficaz; que as funções de um modelo vão para além de instrumento
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de ensino e de aprendizagem; e que os modelos servem, essencialmente, como meio para
prever, organizar, testar, explicar e orientar a aprendizagem de conceitos. Por isso, é
importante que os programas dos cursos de formação de professores incluam informação
objetiva acerca da NOS e da natureza dos modelos científicos, por forma a clarificar a
diferença entre estes e os modelos de ensino (Schwartz & Skjold, 2012). Outros estudos em
ensino enfatizam a importância da construção de modelos pelos alunos em contexto de
aprendizagem, em vez de serem, exclusivamente, apresentados pelos professores e nos
manuais escolares. Esta estratégia pedagógica parece ter vantagens no processo de
aprendizagem, porque os alunos podem rever os materiais usados e comparar com os
modelos científicos, dado que estes também evoluem à medida que o conhecimento
científico progride (Lederman, 2007; Schwarz et al. 2009; Chamizo, 2011).
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Autonomia e protagonismo estudantil no ensino superior: uma
experiência artística-educativa para as relações étnico-raciais
André Luiz de Sousa20
Departamento de Ciências da Terra
Universidade de Coimbra
Resumo
Historicamente as relações educacionais são hierarquizadas ao centrar as tomadas de decisão
na instituição escolar. Porém há propostas que demonstram interesse de implementar e
viabilizar uma outra configuração nas experiências educacionais e formativas. As Chamadas
PRAE é uma proposta de descentralização e da não hierarquização do espaço de ensino, ao
incentivar a autonomia do educando e seu protagonismo em ações dentro da universidade. Ao
falarmos de autonomia e protagonismo estudantil pretendemos partilhar a experiência do
EnegreSer, que demonstra e nega a passividade do estudante enquanto proposição e recriação
de teorias, conceitos e prática, além de demonstra um caminho possível para o enriquecimento
do campo da pesquisa acadêmica com envergadura para alargamentos das fronteiras
epistemológicas e ontológicas.
Palavras-chave: Autonomia; protagonismo estudantil; educação; artes; relações étnico-raciais.

Introdução
Historicamente as relações educacionais são hierarquizadas ao centrar as tomadas de
decisão na instituição escolar e ao adotar um modelo tradicional e bancário (FREIRE, 2017),
que no qual o professor tem informações a serem transmitidas aos “alunos21” que, por sua
vez, não detêm conhecimentos, não tem algo a propor e dependem do que é emanado do
mesmo. Ao longo da História da Educação percebe-se diferentes conceções e designações
para o ser “aluno” no espaço educacional. Neste trânsito de conceções o “aluno” tem sido
apassivado, ou até mesmo negligenciado, dos processos de decisão no que tange sua
presença dentro dos espaços de educação. A partir do pressuposto que o “aluno” é um ser
dependente, que ainda não detém conhecimentos e nem capacidade de elaboração sobre
fatos e fenômenos, o mesmo é relegado ao espaço de receção e aceitação das escolhas do
corpo docente em relação ao currículo, metodologias, avaliações, etc.

20 Graduando em Licenciatura em Dança pela Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG); Bolsista do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias do Nascimento (CAPES-MEC) em
mobilidade em Ciências na Educação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra.
21

Segundo o professor Evandro Martins, a palavra tem origem do latin alummus e tem conotação de alimentar,
nutrir, que por sua vez teve sentido de ‘fazer aumentar, crescer, desenvolver’. No contexto deste trabalho, não
adotamos este termo, preferimos referir como estudantes e educandos, pois acreditamos em um sujeito
participante do seu processo de ensino-aprendizagem.
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O ensino superior, assim como todos os níveis de ensino, tende a ter uma perspectiva
tradicionalista, valendo-se da centralização da figura do professor enquanto baliza dos
processos de ensino-aprendizagem, assim, os estudantes têm pouco ou quase nenhum
espaço de proposição e protagonismo estudantil. Porém há propostas que demonstram
interesse de implementar e viabilizar uma outra configuração nas experiências educacionais
e formativas, que no qual as relações deixem de ser hierarquizadas (vertical) e se tornem
democráticas (horizontal).
As Chamadas PRAE, proposta da Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é uma proposta de descentralização e da não
hierarquização do espaço de ensino, ao incentivar a autonomia do educando e seu
protagonismo em ações dentro da universidade. Ao falarmos de autonomia e protagonismo
estudantil pretendemos partilhar a experiência do EnegreSer, que demonstra e nega a
passividade do “aluno”, enquanto proposição e recriação de teorias, conceitos e práticas de
cunho acadêmico e formativo no âmbito da universidade.

Chamadas PRAE
A PRAE-UFMG é um órgão da universidade que constitui-se a partir de três eixos: ações
afirmativas; assistência estudantil; e, apoio a projetos de estudantes. A PRAE é responsável
por “elaborar, coordenar e avaliar ações que integram a política de assuntos estudantis da
UFMG para atender aos direitos de estudantes” (site da PRAE-UFMG), bem como,
“promover o permanente combate ao preconceito e às opressões de qualquer natureza,
zelando pela equidade de direitos na comunidade estudantil” (idem) em parceria com outras
entidades universitárias.
As Chamadas PRAE é uma convocatória publica destinada ao corpo discente da UFMG, em
seus diversos campus, com o objetivo de financiar projetos desenvolvidos pelos estudantes
no âmbito da graduação. A chamada tem por objetivo conhecer, valorizar e apoiar iniciativas
e projetos acadêmicos propostos por estudantes de graduação da UFMG, a fim de contribuir
para o enriquecimento de sua formação e o fortalecimento do protagonismo estudantil na
universidade. Cada projeto poderá ser financiado com o valor máximo de R$2.000,00 (dois
mil reais), obedecendo os critérios de itens financiáveis do edital. Os projetos necessitam de
que os respetivos colegiados e diretorias das faculdades, que no qual os estudantes estão
matriculados, manifestem, por meio de uma carta, que estão cientes da realização do projeto
apresentado a PRAE.
As Chamadas PRAE são distinguidas em duas modalidades: Apoio a Projetos Acadêmicos,
que consista em produções de natureza técnica, científica, artística e cultural, propostos,
geridos e realizados, exclusivamente, por estudantes da UFMG, regularmente matriculados
e frequentes em curso de graduação presencial; e, Ações Afirmativas, para projetos que
consistam em políticas orientadas para o combate às desigualdades e para a garantia do
princípio de equidade de direitos entre estudantes, e para o enfrentamento de
discriminações que afetem sua permanência e seu desenvolvimento pleno na Universidade,
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tais como racismo, sexismo, machismo, homofobia, transfobia, capacitismo, dentre outras.
E é nesta última modalidade, de Ações Afirmativas, que o EnegreSer se estabelece.

Coletivo ENEGRESER
O EnegreSer22 é constituído por estudantes negras e negros do curso de Licenciatura em
Dança da Escola de Belas Artes (EBA) da UFMG que inquietas e inquietos pela ausência
sintomática de conteúdos que contemplassem o tema “educação para as relações étnicoraciais”, organizaram-se discutir o tema e suas ramificações, contextualizando-as a formação
artística-docente em Dança. Desde 2016, temos desenvolvido propostas artísticaspedagógicas na UFMG com o intuito de apresentar modos não-hegemônicos de produção de
conhecimentos estéticos-expressivos no campo das artes e educação. Dentre muitos
desejos, estivemos focadas na denúncia e superação dos apagamentos, invisibilidades e
epistemicídios gerados a partir do colonialismo e eurocentrismo.
Diante do novo contexto da universidade, diante, também, da implementação das cotas
sociais e raciais para ingresso nas universidades, o debate das relações étnico-raciais tornouse cada vez mais frequente e com grande repercussão, tanto na cidade quanto universidade,
demonstraram a nós que era necessário abrir um nicho: a formação de professores de dança.
Nosso preocupação e ansiedade ao iniciarmos esse projeto estava cunhada na possibilidade
de estudantes de licenciatura (ou seja, futuros professores) saírem do curso sem
compreender a relevância e a importância de estudar o tema para a atuação profissional na
atualidade, principalmente se levarmos em consideração as várias leis e documentos que
normatizam e orientam para a existência desse tema na educação básica e para formação
inicial docente.
As leis em vigor são frutos da luta do Movimento Negro (GOMES, 2017), que se empenhou
– não só para isso – mas para a valorização da história e cultura negra brasileira, bem como a
superação do Racismo em sua estrutura violenta e excludente, a fim de reduzir as
discriminações e desigualdades. Começando pela lei 10.639 de 2003 que alterou o artigo 26A
da Lei de diretrizes e bases da educação brasileira (Lei 9.394/96), instituindo o ensino de
história e cultura africana e afro-brasileira; que posteriormente foi substituída pela lei 11.645
de 2008, alterando este mesmo artigo, porém acrescendo a perspectiva indígena.
Igualmente, no parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP nº3, de 10 de março de
2004), do Ministério da Educação, diz que a Educação de Ensino Superior é responsável,
dentre muitas outras coisas, pela “inclusão de discussão da questão racial como parte
integrante da matriz curricular, tanto dos cursos de licenciatura, (...) como de processos de
formação continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino Superior” (BRASIL,
2004). Portanto, ancoradas/os e inspiradas/os nas práticas e propostas do Movimento Negro
e por via do aporte legislativo nos organizamos para desenvolver atividades que
explanassem o tema na EBA, sobre tudo no curso de Licenciatura em Dança.

22

O Coletivo EnegreSer, atualmente, é configurado por André Sousa, Anne Vaz, Elisa Nunes e Julia Martins. Em
sua gênese contou também com as contribuições de Maira Rodrigues e Nayara Almeida.
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Com o objetivo de alcançarmos nos colegas de curso buscamos dentro da universidade
caminhos para legitimar nossa ação e reconhecer por meio de certificado a realização da
atividade. Começamos por realizar uma Atividade Acadêmica Curricular Complementar
(AACC23), junto a Prograd-UFMG. Por meio dessa fissura, propomos a realização de uma roda
de conversa intitulada “Resistencia e afirmação na arte e educação”, conceitos chave para
compreendermos os estudos das relações étnico-raciais.
Nestes 3 anos, além da AACC o EnegreSer desenvolveu dois Encontros EnegreSer, a partir
da captação de recursos via Chamadas PRAE-UFMG de Ações Afirmativas (2016 e 2017), vindo
a ser premiado com Destaque na II Mostra PRAE de Trabalho de Estudante na Semana do
Conhecimento 2017 da UFMG; compôs e colaborou na organização do II Congresso de
Pesquisadores Negros da Região Sudeste (FAE-UFMG) da Associação Brasileira de
Pesquisadores Negros (ABPN).
Nossos estudos e proposições estão compenetrados em perspetivas negras, afrobrasileiras, africanas e diaporicas, ou seja, experiências não hegemônicas que contribuam na
sistematização e elaboração de outras epistemologias sobre o corpo, a arte e dança; e que
consequentemente debata, de maneira sóbria, propositiva e reflexiva o racismo, o
eurocentrismo e as formas de apagamentos e invisibilizações dos conhecimentos produzidos
no continente africano e em suas diásporas. Portanto, as propostas desenvolvidas
pretendem oferecer, a partir de uma perspetiva negra, formação inicial e continuada a
professores, artistas, técnicos administrativos e público em geral que tenham interesse em
Arte. Para tanto, nos fundamentamos em duas abordagens da arte-educação, são eles:
Professor-Artista-Pesquisador e Abordagem Triangular.
A profissão “Professor de Artes” ou “Arte-educador”, em nossa conceção, não se
restringe a apenas lecionar sobre o tema artes. Acreditamos em um/a profissional que
congrega multifaces artísticas, (neste caso, o lecionar, o criar e o investigar), por isso
designamos “Professor-Artista-Pesquisador”. Para Lucia Pimentel (2011):
Ser artista-professor-pesquisador exige investimento constante em cada uma dessas ações.
Tendo como premissa que para ser professor de Arte é necessário ter uma prática artística e
atividade de pesquisa, o trabalho de formação desse professor reveste-se de complexidade e
importância redobradas. (p.765)

Portanto, ao propormos nossas ações não perdemos de vista a unicidade de ser ProfessorArtista-Pesquisador, nem a complexidade que isso envolve em um processo formativo.
Sendo assim, privilegiamos espaços e situações que despertem este Professor-ArtistaPesquisador, sensibilizando-o/a para questões pedagógicas, estéticas, apreciativas e
possíveis funcionalidades e aplicabilidades na perspectiva das relações étnico-raciais.

23

A Atividade Acadêmica Curricular Complementar (AACC) são atividades para que estudantes dos cursos
noturnos tenham condições de realizar a carga horária extraclasse obrigatória para a conclusão do curso,
participando assim de palestras, debates, seminários, etc., caso não tenham oportunidade de fazê-lo durante o
período diurno. O dia da realização da AACC está definido no calendário oficial da universidade e as aulas são
suspensas para que os estudantes participem das atividades que acontecerão. Para o EnegreSer essa foi uma
primeira oportunidade de ter adesão e participação dos estudantes.
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Temos na Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa (1995), um aporte teóricometodológico de onde emana a nossa proposição metodológica. A Abordagem Triangular
consiste na interdepende de três fases que a autora destaca para o ensino-aprendizagem de
Artes: “Fazer”, “Contextualizar” e “Apreciar”.
Por meio das reflexões de Isabel Marques (2010), importante educadora de dança,
observamos cada uma das três fases da Abordagem Triangular, pensando-as a partir e
aplicada a Dança, portanto:
 Fazer está relacionado a “conhecer, perceber e construir o corpo que se propõe a
existir, a se mover, a dançar” (MARQUES, 56); bem como “conhecer, vivenciar e
articular os elementos da dança24” (idem); “improvisar e compor novas danças”
(idem); e “interpretar danças já existentes” (idem);
 Contextualizar diz respeito a localização espaço-temporal e sociocultural da obra,
relacionando-a a sua respectiva especificidade regional, política e econômica.
Deste modo, recorre-se “as outras áreas de conhecimento que também estudam
ou se relacionam com a dança como a Sociologia, a Antropologia, a Filosofia, a
Psicologia, a Anatomia, a Cinesiologia, a Fisiologia etc”, como também “as histórias
das danças – dos repertórios, dos estilos, dos movimentos, dos coreógrafos, dos
países, das regiões, dos gêneros de dança” (MARQUES, 57);
 Apreciar está relacionada ao desenvolvimento de habilidades de reflexão e
intervenção crítica da obra de arte ao qual se está em contato, consequentemente,
desenvolve-se a capacidade de “descrever, interpretar e julgar”, além de “saber
olhar, ver, ler, falar [sobre], dizer, articular, perceber e vivenciar a s danças
existentes e em um processo de criação. ” (MARQUES, 57; grifo nosso).
A partir dessas fases o EnegreSer desenvolveu três eixos formativos: eixo “Formação
“estético-expressivo”; eixo “Formação inicial e continuada docente”; e eixo “Formação de
público”. Por meio desses eixos o público interessado poderá “Fazer”, “Contextualizar” e
“Apreciar” de modo a experienciar e ampliar seus conhecimentos estéticos, de mundo e da
humanidade em contato com a Arte Negra.
 Formação

estético-expressivo,

almeja

compartilhar

conhecimentos

da

“Corporeidade Negra” (Gomes, 2017) para além dos estereótipos e folclorizações
das culturas, saberes e conhecimentos produzidos e acumulados pelas
comunidades negras, para isso oferecemos workshop de dança elaboradas e
sistematizadas em culturas negras;
 Formação docente inicial e continuada, busca-se satisfazer a carência da formação
pedagógica e docente dos cursos de licenciatura que ainda não implementaram de
maneira sistemática e regular o tema das relações étnico-raciais, portanto,

24

Por exemplo: o estudo de fatores do movimento proposto por Rudolf Von Laban, como Espaço, Tempo, Peso
e Fluência.
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compartilha-se estudos, pesquisas, teoria-pratica relacionados a educação para as
relações étnico-raciais e o cumprimento da Lei 11.645/08 por meio de palestras,
seminários, rodas de conversa, etc;
 Formação de público, dedica-se a apresentar trabalhos artísticos “afroorientados” (SILVA, 2017. p. 67) a fim de criar uma rede de consumo e apreciação
da Arte Negra, enfatizando a sua configuração e potencialidade como Arte
alastrando os perfis de público para essa estética, viabilizando o acesso das
produções25.

Autonomia e Protagonismo Estudantil: Reflexões
Paulo Freire, importante educador progressista-democrático, nos inspira a refletir sobre
o processo de ensino-aprendizagem co-participativo, que afasta-se de todo pensamento e
prática de educação tradicional centrado no professor e a transmissão de conteúdo; ele
afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção” (p. 47). Sua proposta reconfigura o espaço
institucional da escola, onde o estudante tem um papel ativo em busca dos conhecimentos;
o educando está comprometido e engajado em satisfazer suas próprias curiosidades em
relação ao mundo a partir de estímulos provocados também no espaço da sala de aula.
Segundo Freire (2017), “o educando que exercita sua liberdade ficará tão mais livre quanto
mais eticamente vá assumindo a responsabilidade de suas ações” (p. 91), tão logo, lidar com
a liberdade do educando compartilhando as responsabilidades e demonstrando a
importâncias e as resultâncias de cada decisão tomada é um importante exercício a fim de
propiciar experiências estimuladoras de decisão e de responsabilidade. Portanto,
(…) a autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão
sendo tomadas. (...) É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada
em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências
respeitosas de liberdade. (p. 105)

Deste modo, a autonomia manifesta-se quando há momentos educativos de ensinoaprendizado que no qual a investigação e a descoberta por parte dos educandos são
valorizadas por meio de uma participação contributiva de todos envolvidos no processo de
educação. O espaço de educação tem de ser incentivador da busca autônoma por novas
descobertas e, consequentemente, de novas respostas para paradigmas e controvérsias
epistemológicas; principalmente, se esta busca está comprometida com a emancipação dos
sujeitos e com a superação de desigualdades.

25

Este último eixo é para nós muito caro, pois ainda é preciso superar os rótulos dados as comunidades e
produções negras que são recorrentemente enquadradas em “cultura popular” ou “manifestação cultural” ou
“folclore”, delimitando e limitando assim a circulação desses trabalhos em grandes circuitos artísticos, mesmo
estas tenho uma estética contemporânea. A Arte Negra é uma produção artística como todas produzida na
história, e como tal, deve estar nos principais circuitos de arte gerando reflexão transformadora acerca desta
existência, que permeia a história do país.
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O EnegreSer, por meio também das Chamadas PRAE, desenvolve suas propostas a partir
dos conhecimentos acumulados ao longo da trajetória acadêmica; avançando, assim, com as
possibilidades de pesquisa e produção acadêmica em uma perspetiva emancipatória. A luz
de Freire, o EnegreSer pode ser tomado como um exemplo de autonomia e protagonismo
estudantil ao desenvolver um projeto ancorado nas bases conceituais de sua formação
universitária (Professor-Artista-Pesquisador e Abordagem Triangular), ressignificando-as a
fim de dar conta das inquietações epistêmicas e ontológicas que as mesmas ainda não tinham
reivindicado. A experiência do EnegreSer demonstra um caminho possível para o
enriquecimento do campo da pesquisa acadêmica com envergadura para alargamentos das
fronteiras epistemológicas e ontológicas via protagonismo estudantil.

Considerações Finais
As Chamadas PRAE demonstram a potencialidade do investimento nos projetos dos
estudantes da graduação. Essa ação apresenta para a comunidade acadêmica da UFMG as
investigações e inquietações dos seus estudantes e demonstra as capacidades e habilidades
dos mesmos de apropriarem-se de conceitos, teorias e práticas para debater e propor
diversas temáticas. Neste sentindo, têm-se um estudante ativo, participativo e crítico, que
amplia sua visão de mundo e de possibilidades de intervenção e participação social; além de
criar espaços de reivindicação de direitos a fim de minimizar violências e desigualdades
históricas. Portanto, não acreditamos no pensamento de um estudante que não são sujeitos
e sujeitas de seus processos de ensino-aprendizagem, da construção de seus conhecimento
e participação no espaço educacional. Acreditamos que a integração e participação dos
estudantes nas tomadas de decisão no espaço escolar tem muito a contribuir para
flexibilização e inovação curricular.
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Resumo
As cidades descortinam em suas paisagens as temporalidades – passado, presente e futuro –
evidenciando sua potência educativa permeada pela complexidade e controvérsia, o que exige
novas lógicas de ensino-aprendizagem e propõe um desafio a escolas e docentes.
Este estudo aborda como professoras percebem e elaboram seus conhecimentos e práticas
acerca das repercussões de uma cultura barroca presentes na cidade de Sabará em Minas
Gerais. Realizou-se pesquisa de tipo qualitativa, observação de campo e entrevista
semiestruturada com três professoras de uma escola da rede estadual, localizada no centro
histórico de Sabará.
Palavras-chave: Patrimônio; Cultura Barroca; Cidade; Formação de Professores.

Introdução
As cidades descortinam em suas paisagens as temporalidades – passado, presente e
futuro – evidenciando sua potência educativa permeada pela complexidade e controvérsia,
o que exige novas lógicas de ensino-aprendizagem e propõe um desafio para escolas e
docentes. Tal desafio requer abertura das instituições, flexibilização do currículo, portanto,
trata-se de vontade políticas e condições de trabalho adequadas.
Teve-se como pulsão para os questionamentos que aqui se desdobram, o projeto de
extensão intitulado “Linguagem e Memória: A Educação Estética numa série de cidades...
Mariana a primaz de Minas” realizado em meados do ano de 2015 e que teve culminância na
IV Semana UEMG26. O projeto buscou compreender a cidade como palco do processo
26 A 4ª edição da Semana UEMG vem cumprir seu caráter extensionista ao mobilizar a comunidade acadêmica para

ampliar e fortalecer sua produção acadêmica, cultural, tecnológica e artística na interlocução com outras
universidades, com movimentos sociais, grupos da sociedade civil, instituições, professores e estudantes da
educação básica em torno de questões relacionadas à temática do evento.
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educativo, teve-se como objeto de estudo o Barroco Mineiro e suas contribuições para uma
experiência estética capaz de aguçar os sentidos, e fez-se uso da metodologia de aulas
peripatéticas, ou seja, caminhando pelas ruas da cidade. O projeto mobilizou nosso afeto,
aguçou nossos sentidos, produziu em nós maravilhamento (Viana, 2011), nos levando a
intensificar nossos estudos com o intuito de apreender a influência do barroco em nossa
identidade cultural.
Esta pesquisa, desenvolveu-se em âmbito de trabalho de conclusão do curso de
Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, e aborda como professoras percebem
e elaboram seus conhecimentos e práticas acerca das repercussões de uma cultura barroca
presentes na cidade de Sabará. Para tanto, teve-se como objetivo geral compreender como
os sentidos atribuídos pelas professoras, em relação à Cultura Barroca presente no
patrimônio cultural da cidade de Sabará, refletem nas práticas docentes na Escola Estadual
Paula Rocha.
E mais especificamente: Identificar que elementos da Cultura Barroca estão presentes na
narrativa das professoras quando elas discorrem sobre suas práticas; e identificar quais
saberes, valores e experiências estão presentes na prática docente em relação ao patrimônio
cultural do Centro Histórico de Sabará.

Metodologia
Realizou-se pesquisa do tipo qualitativa, pois, como aponta Flick (2009), possibilita a
“análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e temporais, partindo das
expressões e atividade das pessoas em seus contextos locais” (p. 37). Enquanto
instrumentos de coleta de dados, faz-se uso da observação de campo e entrevista
semiestruturada com três professoras da rede pública estadual de Minas Gerais.

A definição de um campo de pesquisa
A Escola Estadual Paula Rocha completou, no ano de 2018, 111 anos de trajetória. Mas a
sua história começa em 1907, quando foi o terceiro grupo criado em Minas Gerais nos moldes
da Reforma de Ensino João Pinheiro promulgada um ano antes da criação dela. (Rocha,
2008).
A sede da escola encontra-se interditada desde 2012 para reforma, sem previsão para o
início das obras. Desse modo visando a continuidade das atividades escolares a instituição
ocupa, atualmente, espaços cedidos pela E.E. Professor Zoroastro Vianna Passos e a E.E.
Coronel Adelino Castelo Branco, ambas localizadas no centro da cidade.
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Fotografia 1: E.E. Paula Rocha/ Fonte: Biblioteca online IBGE - sem data.

Porém, mesmo nas condições precárias, a E.E. Paula Rocha permaneceu como o campo
de nossas investigações, pois é um espaço, que educa muitos moradores de Sabará,
privilegiado pelo o fato de estar inserida no centro histórico da cidade, o que possibilita
usufruir do centro histórico e consequentemente, de seus patrimônios, mesmo que de
maneira despercebida.

A Cidade
Situada no Estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil, Sabará ocupa território de
302.419 Km2 (trezentos e dois mil quatrocentos e dezenove quilômetros quadrados) e integra
a Região Metropolitana de Belo Horizonte, distante da capital mineira apenas 17 (dezessete)
quilômetros. Atualmente, sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) para 2018, é de 135.421 pessoas.
De acordo com informações do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional
(IPHAN), Sabará surge no fim do século XVII, pela bandeira de Fernão Dias Paes e seu genro
Borba Gato, em busca das esmeraldas da mítica região do sabarabuçu (montanha
resplandecente). Ao longo do itinerário da expedição, criou-se vários arraiais de mineradores.
Em 1711 o arraial é elevado a condição de Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará
e em 1838 foi declarada cidade com o nome atual: Sabará. Nessa condição, recebeu alguns
equipamentos urbanos, como a Casa de Câmara e Cadeia, e Casa de Intendência.
Percebe-se um distanciamento da população em relação à história da cidade, da
compreensão do patrimônio e na preservação desse acervo27. Por isso defendemos as
práticas de educação patrimonial, numa perspectiva crítica. Nesse sentido, percebemos no
Barroco característica interdisciplinar e controvérsia, o que revela sua potencialidade para
discutir a cidade, o patrimônio e as lógicas sociais vigentes.

27

Munaier, L. H. L. (2015). O patrimônio cultural e a memória: uma visão dos moradores de Sabará-MG. Dissertação
de
Mestrado,
Escola
de
Arquitetura
UFMG,
Belo
Horizonte.
Disponível
em
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUBD-A44FKW>
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Cultura Barroca
Utilizamo-nos do termo Cultura Barroca, por entendermos que, até então, os termos
utilizados não abarcam, o que consideramos a dimensão da influência do Barroco na
constituição da sociedade mineira que ainda permanece, com maior presença na arquitetura
e em algumas festividades.
Nesse sentido, os estudos de Maravall (2009), nos são caros, visto que o autor dimensiona
o barroco enquanto categoria histórica interpretativa, sendo assim, trata-se de uma ideologia
que se entranha em todas as esferas sociais como a política e economia e na própria dinâmica
das cidades. A perspetiva do autor é tratar do barroco enquanto problema espanhol, um
problema europeu, considerando que, o que aconteceu em outros territórios representa as
repercussões - o transplante - de uma cultura barroca.

Análise de Dados
Trataremos aqui das entrevistas semiestruturas concedidas por três professoras da E.E.
Paula Rocha. Das professoras28 entrevistadas: A nasceu e mora em Sabará; B enfatiza que
nasceu em Pará de Minas e mora em Sabará desde tenra idade; C nasceu em Belo Horizonte,
retorna a Sabará aos dez anos de idade. Atualmente, todas são moradoras de Sabará e atuam
na E.E. Paula Rocha.
Para a análise dos dados, são apresentadas unidades temáticas elaboradas a partir do
diálogo entre os referenciais teóricos e dados que obtivemos a partir das observações de
campo e da narrativa das professoras. A análise dar-se-á por meio de quatro unidades
temáticas: 1. Relação das professoras com a cidade; 2. Formação docente; 3. Precarização do
trabalho docente; e 4. Material didático.

1. Relação das professoras com a cidade
A relação com a cidade dar-se-á de maneiras variadas, poderá vir a ser uma relação
embotada pela familiaridade com o local, motivo pelo qual faz-se necessário emergir a
consciência sobre a cidade, para Meneses (1996) faz-se necessário historicizar a cidade e
ressalta que tratar a cidade enquanto objeto pré-formado, cria a fetichização. Tal fetiche
remete-nos ao tratamento dado por ações dos órgãos do patrimônio a algumas cidades
mineiras na busca pela identidade nacional, universal e estável29, não estamos solitárias nessa
percepção já que as professoras também levantam essa questão: “[...] Sabará é negligenciada
demais, porquê com Sabará teve um problema em termos de preservação se comparar com
Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina” (Professora C, 2017). As cidades citadas tiveram

28

Tendo em vista o compromisso estabelecido com as professoras entrevistadas de manter o anonimato
passaremos a denominá-las como professoras A,B e C.

29 Destaca-se a presença do estereótipo do Barroco manifesto pela fetichização do tema em políticas patrimoniais,

quando tomam o barroco como representante simbólico da identidade nacional na tentativa de construir uma
identidade universal e estável. Gonçalves (2002) observa que o barroco foi usado “como símbolo totêmico da
expressão estética da identidade nacional”. (Gonçalves apud Minas Gerais, 2002, p. 47).
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conjuntos tombados em 1938 pelo Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional
(SPHAN), enquanto Sabará teve bens pontuais tombados na mesma época.
Guiadas pela ideia de que várias cidades compõem uma cidade (Calvino, 1990), percebese, no caso de Sabará, as temporalidades presentes no patrimônio edificado, bem como em
seus artesanatos e festividades, revelam a superposição de camadas de tempo e de sentido
numa espécie de “palimpsesto”30 urbano, como argumenta Pesavento (2004). Taiis camadas
são percebidas e citadas por uma professora quando ela diz “São muitas Sabarás” a fala
carrega um senso de culturas que permeiam a cidade.
A narrativa trouxe à baila a representação que as professoras têm sobre o barroco,
corroborando em alguns momentos com a nossa defesa, do estereótipo vinculado ao
barroco, e apresentam possíveis impedimentos, como a religião, no trato da temática:
Professora B: [...] a questão do barroco aqui é muito religiosa e a religião é algo terrível, os
grupos são fechados, eu acho que isso que atrapalha, porque só veem barroco em Sabará na
questão religiosa.
Professora C: [...] eu tenho impressão que a maioria [dos alunos] é evangélica, [...] muitos
deles nunca entraram nas principais igrejas de Sabará, porque não fazem a leituras delas
enquanto patrimônio, fazem a leitura delas enquanto lugar religioso, [...] e nesse sentido, não
significa absolutamente nada para a maioria deles.

A relação das docentes com a cidade faz transparecer suas visões de mundo, suas
contradições perante a profissão, desvelam uma dramaticidade, ora luz, ora sombra, um
estado barroco de ser, estar e atuar no mundo. Abordaremos a seguir, a percepção das
professoras acerca de sua formação.

2. Formação docente
Entendemos que a formação inicial seja a base em que os professores se apoiam para
direcionar sua prática. Contudo, a formação docente é uma “ação contínua e progressiva,
que engloba várias instâncias” (Pinto, 2010, p.113).
As professoras B e C, graduadas em História lecionam respetivamente a 19 e 10 anos. A
professora A, no período desta pesquisa, cursava o sexto período do curso de Arquitetura e
Urbanismo, lecionando a 2 anos na rede estadual de Minas Gerais.
A formação das professoras B e C deu-se em tempos diferentes, compreendendo um
intervalo de quase 10 anos, mas quando questionadas sobre a história cidade de Sabará
apresentaram respostas similares quanta a formação no curso que frequentaram, no que
respeita a História de Minas Gerais, fica explícito nesse trecho: “Eu não tive História de Minas
Gerais [...] eu vi História do Brasil no período do ouro, mas eu não tive uma disciplina que se
30

No texto Com os olhos no passado: a cidade como palimpsesto, Sandra Jatahy Pesavento utiliza da metáfora e
explica “[...] palimpsesto veio a significar um pergaminho do qual se apagou a primeira escritura para o
reaproveitamento por outro texto. A escassez de pergaminhos nos séculos VII a IX generalizou os palimpsestos,
que se apresentavam como os pergaminhos nos quais se apresentava escrita excessiva de textos superpostos,
mas onde a raspagem de um não conseguia apagar todos os caracteres antigos dos outros procedentes, que se
mostravam, por vezes, ainda visíveis, possibilitando uma recuperação.”
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chamasse História de Minas, eu acho que é importante de ter.” (Professora C, 2017).
Percebemos nessa fala, que consideram falha a formação inicial no que respeita ao
conhecimento da história local.
Se por um lado as professoras reconhecem a dificuldade em lidar com estes temas em sala
de aula, por outro lado, consideram outros aspetos como a precarização do trabalho
docente, pauta da unidade temática analisada a seguir.

3. Precarização do trabalho docente
A precarização do trabalho docente esteve presente no discurso das docentes
entrevistadas, na busca por um aporte teórico encontramos o estudo de Sampaio e Marin
(2004), referem-se às facetas da precarização, quais sejam: a expansão das matrículas que
deteriorou o ensino público e a consequente ampliação dos quadros do magistério; a natureza
e qualificação dos professores; e o salário (p.1210). Acrescentam ainda a “carga horária de
trabalho e ensino, tamanho das turmas e razão entre professor/alunos, rotatividade dos
professores pelas escolas e as questões sobre carreira do magistério. ” (p.1212).
Na conta da precarização do trabalho docente, a infraestrutura do estabelecimento de
ensino figura como óbice para as boas práticas e maus resultados nos processos avaliativos.
Tal conjuntura desfavorável é mencionada pela professora C “[...] a escola está acabando [...]
Se o prédio ficasse pronto hoje a gente resgataria o Paula Rocha. ”.
Intensifica-se a precarização do trabalho e igualmente a insegurança dos professores com
relação ao futuro da escola, gerando um ambiente de relações flutuantes. Os professores se
veem em um caminho tortuoso, sem prospeções de futuro e mal-estar com a profissão, como
assinala a professora C “tem alguma coisa maçante ali no trabalho sim, que eu acho que vai
existir sempre, a exploração [...] da força de trabalho”.
Desse cotidiano complexo, passamos a análise da última unidade temática desta pesquisa,
os materiais didáticos, ressaltando as maneiras encontradas por estas docentes frente a
precariedade do trabalho docente, contornando a escassez de recursos em seu trabalho com
criatividade.

4. Material didático
Os materiais didáticos são recursos que auxiliam na prática docente contribuindo para o
processo de ensino e aprendizagem, estão disponíveis em suportes físicos ou digitais e são
considerados como facilitadores do trabalho pedagógico (Fernandes, 2017). Desse modo
buscamos analisar a partir das falas das professoras o uso que fazem desses recursos para o
estudo da cidade, da história local e do patrimônio.
As professoras afirmam trabalhar com o livro didático como um instrumento de
referência; faz-se uso dos recursos que a cidade oferece, tais como folhetos, cartilhas
destinadas ao turismo, ou textos de autores sabarenses; utiliza-se do Conteúdo Básico
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Comum (CBC) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de temas transversais para o
planejamento de suas aulas, não se restringindo ao ensino linear.
Outro recurso didático usado foi um vídeo sobre o Museu do Ouro de Sabará. Destacamos
aqui, uma condição singular, em que a docente opta por transmitir um vídeo, devido a
impossibilidade de realizar uma visita técnica ao museu que se encontra próximo a escola,
como podemos analisar no Mapa 1.

Fotografia 2: Museu do Ouro /Fonte: Autoral, 2017.

A professora C também descreve um episódio em sala de aula no qual os alunos se
deparam com um trecho sobre Sabará no Livro Didático de história e se identificam “[...]
geralmente aparece quando se está estudando século do ouro, extração, mineração. Se aparece
uma coisinha sobre Sabará, os meninos ficam empolgados: _ olha está falando de Sabará, da
minha cidade!”. Depreendemos dessa fala que a história da cidade de Sabará é significativa
aos alunos.
Essa análise permite concluir que existem poucos materiais didáticos que trabalham a
história da cidade de Sabará. Mas as professoras identificam essa carência e buscam outros
materiais e recursos para auxiliá-las no trato da temática.

Considerações Finais
Ao analisarmos, a partir das unidades temáticas, fica explícita a lacuna existente no
tratamento da temática cidade, e do patrimônio barroco. Apesar de prever na legislação, por
meio da Lei 20.470, de 2012 que institui o dia do Barroco Mineiro, na prática percebemos a
falha do Estado no que tange uma educação patrimonial que de fato proporcione espaço de
conhecimento e profundidade da dimensão do barroco dentro e fora do Brasil.
As discussões suscitadas por esta pesquisa desvelam o desafio para professoras/
professores realizarem uma prática docente que englobe as complexidades da cidade e,
onde é imprescindível o desfolhar do seu passado encarando o barroco enquanto uma
cultura do urbano.
Após a entrevista com as professoras teve-se notícias do trabalho realizado a partir do
olhar dos alunos sobre o patrimônio da cidade. Fora realizada uma singela exposição
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(Fotografia 3) que garante a visibilidade da temática. O que reflete a importância de emergir
a discussão sobre uma educação patrimonial potente, a fim de fazer os sujeitos engajarem
na reflexão e cuidado acerca do urbano.
Mapa 1: Distância aproximada da atual locação da E.E. Paula Rocha ao Museu do Ouro

Fotografia 3 - O olhar dos alunos sobre a cidade. Trabalho realizado pela Professora C, 2017.

O potencial deste trabalho está em repensar a cidade e o seu patrimônio cultural. Qual
currículo e práticas docentes potencializam a discussão e engajamento? Os órgãos do
patrimônio chegam às escolas? De que maneira os alunos percebem e apreendem a cidade?
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São perguntas que podem direcionar o trato da cidade, e de seu patrimônio cultural. A
flexibilização do currículo, bem como a oferta de condições de trabalho e materiais
adequados podem potencializar ainda mais as práticas docentes.
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Resumo
Uma equipa multidisciplinar efetuou uma avaliação científica do impacto de Intervenções
Assistidas por Animais, em alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. Foi
delineado um Programa de Leitura Assistida e empreendida uma Investigação-Ação (IA)
assente em métodos qualitativos e quantitativos. Concluiu-se que o Programa atuou de forma
complementar e inovadora, melhorando competências de literacia, motivacionais e pró-sociais,
nos alunos avaliados.
Palavras-chave: Animais; Intervenções; Leitura; Motivação; Socialização.

Introdução
Instituições de diversas vertentes da saúde humana, bem como algumas comunidades
educativas, beneficiam de programas de Intervenções Assistidas por Animais (IAA) onde,
animais certificados, e devidamente acompanhados pelo seu instrutor, podem atuar como
facilitadores de processos terapêuticos (Terapia Assistida por Animais - TAA); atuar
recreativamente (Atividades Assistidas por Animais – AAA) ou mesmo mediar processos de
ensino e aprendizagem (Educação Assistida por Animais – EAA) (Pet Partners, 2018).
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Benefícios das IAA
Atualmente as IAA encontram-se amplamente distribuídas em países como os EUA,
Canadá, Japão, México, Coreia e Índia, em inúmeras abordagens (Pallay et al., 2010). Os
animais intervenientes, especialmente cães, têm sido utilizado em hospitais, escolas, prisões
e outras instituições, ao longo dos anos, a fim de provocar mudanças terapêuticas e/ou
melhorias do qualidade de vida dos indivíduos participantes. A investigação empírica mostra
que estar na presença de animais calmos pode, na verdade, reduzir níveis de stresse (Flom,
2005; Jalongo et al., 2004; Burton, 1995; Nebbe, 1991). Alguns autores referem que a
interação humano-animal pode realmente provocar reduções mensuráveis na pressão
arterial, frequência cardíaca e níveis de ansiedade (Katcher et al., 1983, cit. por Jalongo et al.,
2004; Burton, 1995; Nebbe, 1991).
A mera presença do animal, a espontaneidade dos seus comportamentos e a sua
disponibilidade para a interação podem proporcionar oportunidades e conferir benefícios
que seriam impossíveis, ou mais difíceis de obter, na sua ausência (Kruger & Serpel, 2010).
A qualidade e tipo de interação mantida, mesmo com os animais de estimação,
particularmente durante a infância, parece influenciar as interações destas com os outros ao
longo da vida, tornando-os em adultos socialmente mais competentes. Os estudos revelam
ainda que crianças que crescem com animais de estimação mostram níveis mais elevados de
autoestima, empatia e responsabilidade (Endenburg & van Lith, 2011; Turner, 2011).

EAA: Programas de Leitura Assistida por Animais
Um conjunto emergente de programas de investigação de literacia assistida por animais
sugere que animais de companhia, e cães em particular, têm sido pensados para
proporcionar momentos solidários e interativos para crianças, ao praticar as suas
competências de leitura. Programas internacionais e inovadores têm sido desenvolvidos por
voluntários com animais bem educados, direcionados para jovens leitores, em escolas e em
bibliotecas (ITA, 2017). O Programa Reading Education Assistance Dog (READ), em Salt Lake
City e da Lincoln Library, em Ruston, Louisiana (Thigpen et al., 2005) são apenas dois dos
muitos programas de leitura que foram desenvolvidos em toda a América.
O objetivo final dos programas de leitura é iniciar o relaxamento de modo a que as crianças
possam esquecer as suas restrições de leitura (Bueche, 2003).
Num programa de leitura piloto, todas as crianças participantes melhoraram a sua leitura
em pelo menos 2 níveis de escolaridade, durante um período de 13 meses; algumas crianças
melhoraram até 4 níveis de ensino, em 13 meses (Klotz, cit. por Bueche, 2003).
Anderson & Olson (2006) concluíram que, crianças que participaram num programa de
interação diária com um binómio humano/cão, ao longo de 8 semanas, melhoraram as suas
atitudes em relação à escola, nomeadamente tendo veiculado a aprendizagem de valores
como responsabilidade, o respeito e a empatia, lições essas posteriormente generalizadas às
suas relações com os colegas de sala de aula.
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Como indicado por alguns estudos-piloto, a aceitação incondicional oferecida por um
animal gentil parece influenciar positivamente a autoconfiança e a vontade da criança para
ler. A Intermountain Therapy Animals Association (ITA), na sua declaração de missão
organizacional, enfatiza que a missão do programa READ é "melhorar as competências de
literacia das crianças através da assistência de mentores de literacia registados como equipas
de terapia”, estabelecendo as bases para um percurso de aprendizagens e uma melhor
qualidade de vida (ITA, 2013; Friesen, 2010).
Tendo as crianças têm um fascínio natural pela natureza, a promissora área de
investigação que explora o vínculo humano-animal entre crianças e animais sugere que os
cães podem proporcionar uma forma única para o apoio e desenvolvimento de
aprendizagens no ambiente escolar e de sala de aula, devido à sua ausência de julgamento
(Esteves & Stokes 2008; Friesen, 2009; Jalongo et al. 2004; Limond et al., 1997).
Levinson (1987, cit. por Friesen, 2010) atenta que o simples ato de acariciar o animal tem
duas funções para a criança: desviar a atenção de si mesma para o cão, sentir-se aceite e
confiável para o cão, que se permite ser tocado e acariciado por ela.
De acordo com Nebbe (1991) os animais intervenientes nestes programas são importantes
construtores de relacionamento humano, ao facilitarem a ligação comunicativa entre o
mentor e o aluno. O mesmo autor acrescenta que, quando uma criança não se expressa
perante o mentor, por vezes, começa a falar com o animal, porque é afetuoso, calmo, natural,
e não ameaçador. A par disso, o mentor conseguirá observar sentimentos e medos que são
projetadas sobre o animal através dos seus comportamentos.
Torna-se assim interessante explorar as possibilidades de como a inclusão de um cão, em
programas de orientação educativa, envolvendo crianças e mentores adultos nãorelacionados, pode oferecer às crianças, apoios educacional, emocional e social únicos, em
contexto escolar (Friesen, 2010).

Plano de Intervenção
Foi proposto ao Colégio Casa Mãe (CCM), a aquisição de uma cadela Golden Retriever, a
ser especificamente educada para a realização de IAA, e residente na mesma Instituição de
Ensino, no âmbito dum Projeto intitulado By Your Side. Concomitantemente, foi apresentado
um plano de investigação de EAA, um Programa de Leitura Assistida pela cadela, baseado
nos pressupostos do programa READ.
Em ambiente escolar, o procedimento adotado pelo READ passa por solicitar ao professor
que selecione as crianças que mais beneficiarão do programa e a mesma equipa irá ler com a
mesma criança a cada semana, de modo que se estabeleça e evolua uma relação confiável e
segura. Esta é considerada uma forma de TAA porque são definidos objetivos específicos
para cada criança, que devem ser documentados e cujo progresso deve ser acompanhado. O
trabalho deverá envolver um ambiente de privacidade ou semi-privacidade, para que a
criança possa evoluir sem a crítica dos seus colegas. Cada criança permanece cerca de meia
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hora com o cão: alguns minutos para se familiarizar e se sentir confortável; seguindo-se o
tempo dedicado à leitura e no final alguns minutos para brincadeiras com o animal.
Geralmente as crianças sentam-se no chão, com grandes almofadas, estando o cão nas
proximidades, normalmente estabelecendo um contacto físico com a criança, por exemplo
com a cabeça deitada no seu colo (ITA, 2013).
Neste contexto, foi disponibilizada pelo CCM, uma divisão onde decorreriam as sessões
de EAA e onde se reuniam todos os recursos necessários à sua realização.

Equipa multidisciplinar do Programa de Leitura Assistida pela Luna
Os recursos humanos envolvidos na equipa multidisciplinar do Programa integraram:
- Direção Geral do CCM – enquanto entidade responsável pela aprovação e supervisão
do Projeto; representada pelo Professor Doutor Tiago Henriques Coelho e Doutora
Bercina Calçada;
- Professor Doutor Tiago Henriques Coelho e Professora Doutora Liliana de Sousa –
enquanto membros de consultoria e supervisão científicas;
- Binómio certificado em IAA, constituído pela coordenadora do Projeto, Raquel
Canário, e pela cadela Luna;
- Serviço de Psicologia e Orientação do CCM, enquanto responsável pelo
acompanhamento, observação e avaliação dos alunos, nomeadamente ao nível
comportamental, cognitivo, emocional e social;
- Docentes/Educadores dos elementos amostrados, responsáveis pela prévia
delineação de objetivos individuais, aconselhamento de recursos didáticos a
utilizar e avaliação dos progressos decorridos.

Objetivos do estudo
Pretendeu avaliar-se o contributo do Programa de Leitura Assistida pela Luna, para o
desenvolvimento de competências de literacia e/ou para a mudança de comportamentos
e/ou atitudes dos alunos amostrados; auxiliar alunos com dificuldades ao nível das
competências de leitura, expressão, relação entre pares, baixa autoestima, défice de
atenção, entre outros.

Metodologia
Para este estudo foi empreendida uma IA e implementado um Programa de Leitura
Assistida por Animais, baseado nos pressupostos metodológicos do R.E.A.D, criado e
desenvolvido pela ITA.
A amostra de conveniência do estudo integrou: seis alunos do nível pré-escolar (salas dos
quatro e cinco anos) e quinze alunos Primeiro Ciclo do Ensino Básico (CEB)

155

No período de março a junho de 2017, foram realizadas oito sessões/grupo; sessões de
vinte minutos cada, com periodicidade semanal. Os diferentes grupos foram estabelecidos
de acordo com o nível de ensino dos alunos, tendo igualmente sido respeitado o número
limite de quatro alunos por grupo.
No que concerne às técnicas e instrumentos de recolha de dados, recorreu-se às técnicas
do inquérito e da observação. Para cada técnica foram idealizados e elaborados os respetivos
instrumentos de recolha de dados.

Fase de Pré-Intervenção
Antecedendo a implementação do Programa de Leitura Assistida pela cadela, foram
aplicadas à amostra, pelo SPO do CCM, a Escala Kindergarten Inventory of Developmental
Skills (KIDS), às unidades amostrais do pré-escolar e do 1º ano do Primeiro CEB e a escala de
Exploração de Dificuldades Individuais de Leitura (EDIL) aos 2º, 3º e 4º anos do Primeiro CEB.
Com base nos objetivos definidos para o estudo, optou-se por utilizar o instrumento KIDS,
desenvolvido por Fergunson e Carlson em 1978, visto permitir a avaliação de competências
pré-académicas das crianças. Encontra-se traduzido e adaptado para a população portuguesa
(Pinto, 1996).
A KIDS é uma prova de despiste com os seguintes objetivos: desenvolver a consciência
para a necessidade de identificação e tratamento precoce de problemas educacionais,
comportamentais e físicos; apoiar os pais e educadores a tornarem-se mais conhecedores da
variabilidade no desenvolvimento das crianças e a planear programas educativos a fim de
promover o potencial máximo de cada criança. Este instrumento abrange seis subescalas:
Conceitos Numéricos, Competências Auditivas, Competências Grafo-Motoras, Conceitos
Linguísticos, Competências Visuais e Competências de Motricidade Global. Neste estudo
foram avaliadas as competências auditivas e as linguísticas, por serem as capacidades
trabalhadas nas sessões do Programa.
Aos 2º, 3º e 4º anos do Primeiro CEB foi aplicada a Prova de Exploração de Dificuldades
Individuais de Leitura (EDIL) de Gonzalez Portal (1984). Através de três subtestes que têm
por base, as variáveis precisão, compreensão e velocidade de leitura, a EDIL fornece uma
estimativa do nível global de leitura.
No presente estudo, foram avaliadas a exatidão da leitura, a velocidade leitora e o nível
global de leitura. Adicionalmente, na fase pré-interventiva, foram solicitados aos docentes
dos alunos intervenientes, uma avaliação das competências de literacia e de
comportamentos relacionados, bem como uma descrição dos objetivos individuais essenciais
a serem trabalhados durante as sessões.

Fase de Intervenção
Para registo das ocorrências relevantes em estudo, o SPO elaborou uma grelha de
observação, preenchida para cada um dos alunos, em cada sessão.
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Fase de Pós-Intervenção
Durante a fase pós-interventiva, e uma vez terminada a implementação do Programa,
foram aplicadas à amostra, pelo SPO do CCM, os mesmos instrumentos utilizados na fase
pré-interventiva. Adicionalmente, o SPO procedeu à análise descritiva global de cada aluno,
relativamente aos aspetos que maior relevância assumiram no decorrer do Programa.
Foram ainda elaborados e aplicados questionários, constituídos por cinco questões
fechadas, destinados aos intervenientes do estudo. Aos seus Encarregados de Educação, foi
igualmente aplicado um questionário constituído por cinco questões fechadas e duas
questões abertas.
Aos docentes dos alunos envolvidos no estudo, foi solicitado um parecer relativo ao
cumprimento dos objetivos, contemplando cumulativamente uma descrição dos principais
contributos do Programa, ao serviço do desenvolvimento das competências curriculares e
atitudinais previstas.

Análise de Resultados
A análise de dados quantitativos, do nível pré-escolar revelou evoluções favoráveis de
competências linguísticas e auditivas, destacando-se a contribuição o desenvolvimento de
competências de pré-leitura e expressividade dramática de discurso (Fig.1).

Ao nível do Primeiro CEB, todos os índices relativos a competências de literacia revelaram
evolução positiva, destacando-se o aumento do nível global de leitura (Fig.2).
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A análise do questionário aplicado aos alunos revelou elevados níveis de satisfação, sendo
mais expressivos ao nível do Primeiro CEB (Fig.3).

A análise do questionário aplicado aos Encarregados de Educação dos alunos
intervenientes no Programa expressou, de forma unânime, o aumento de interesse revelado
pela leitura, a maior segurança e confiança envolvidas, sempre acompanhadas por níveis
motivacionais bastante relevantes (Fig.4).

No que concerne à análise de dados qualitativos (questões abertas dos questionários
aplicados), os Encarregados de Educação enfatizaram, na opinião geral sobre o Programa, a
maior motivação, segurança, autonomia e evolução na leitura e competências sociais
inerentes. Acerca da influência do Programa, na leitura e comportamento dos seus
educandos, referenciaram o gosto pela experiência; o interesse por dar continuidade ao
Programa; a leitura para animais de estimação; evoluções positivas na leitura e postura social.
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Os Docentes dos elementos amostrados consideraram evidente, em contexto de sala de
aula, uma maior motivação perante a leitura e uma postura mais tranquila face à exposição
perante os colegas, nomeadamente em momentos de avaliação da leitura.

Conclusões
O Programa de Leitura Assistida pela Luna contribuiu favoravelmente para o
desenvolvimento de competências e para a mudança de comportamentos/atitudes dos
alunos, no âmbito da literacia e ao nível de competências pró-sociais.
Estas conclusões reportam-se, em exclusivo, à amostra utilizada no estudo, não
configurando quaisquer tipos de generalizações.
Pode concluir-se que o Programa atuou como potencial metodologia educacional
complementar e inovadora, capaz de estimular motivação, a par de potenciar competências
de literacia e pró-sociais desejáveis. Processos de ensino e aprendizagem mais apelativos e
direcionados, assentes na transposição das limitações individuais dos alunos, aliados à
motivação proposta pelo trabalho interativo com um animal de intervenções, com o qual
mantinham uma permanente veiculação afetiva, foram reconhecidos nos sujeitos em estudo
e testemunhados segundo observação orientada.
Ao proporcionar uma reflexão na ação, com a ação e sobre a ação, o estudo de IA
realizado veiculou um exercício de valoração do que de bom se identificou e de minimização
e/ou eliminação do que de menos bom se reconheceu. Se por um lado, interessava ampliar
sentidos e significados aos favoráveis contributos da prática emergente de programas de
EAA, no âmbito nacional, por outro, não foi excluído o ambicioso propósito de mediar a
conexão da internacionalmente reconhecida evidência científica, ao pensamento e prática
investigativas da equipa multidisciplinar envolvida. Desafiante, articulando múltiplas
dimensões e múltiplas referências, o presente estudo serviu também o propósito de
confirmação do quão complexa se faz a ação educativa.
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Uso do Tablet Educacional como Ferramenta de Prática Pedagógica
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Resumo
Este artigo analisa o uso do Tablet educacional na Escola de Referência em Ensino Médio
Alfredo de Carvalho, na cidade de Triunfo-PE, verificando como aconteceu a implantação do
Tablet educacional nas atividades pedagógicas da sala de aula, buscando identificar as
dificuldades para essa incorporação. O estudo envolveu todo o corpo docente e discente das
turmas de terceiro Ensino Médio da escola investigada. Na coleta de dados empregamos a
observação e o questionário, que foi aplicado através da ferramenta Google Docs. Destaque se
faz que o Tablet/PC vem colaborando de maneira positiva com a aprendizagem dos alunos
oferecendo-lhes suporte na realização de tarefas, em leituras e pesquisas, organização de
trabalhos, permitindo-lhes avançar nos estudos fora da sala de aula e favorecendo a inclusão
digital, formação pessoal e profissional dos mesmos.
Palavras-chave: TIC, Escola de Referência, Inclusão Digital, Educação de Qualidade.

Introdução
Presencia-se atualmente uma série de mudanças e transições para a sociedade da
informação e da comunicação, fato este que afeta diretamente a educação.
Com o impacto das tecnologias na sociedade, surgiu a necessidade de repensar o currículo
das escolas, com o intuito de formar alunos com conhecimentos básicos, preparação
científica e capacidade de utilizá-las.
A internet é a tecnologia que tem se mostrado eficiente na transmissão de informações e
na comunicação, importantíssima na construção do conhecimento. Através dela, é possível
fazer os mais diversos tipos de pesquisas, ter acesso a conteúdos completos de livros,
revistas, bem como comunicar-se com o mundo adquirindo informações em tempo real bem
próximo à comunicação face a face.
É pertinente observar que, quando se falava em recursos tecnológicos, pensava-se logo
na televisão, no telefone e, principalmente, no computador. Porém, em se tratando de
educação, qualquer meio de comunicação que completa a ação do professor, é uma
ferramenta tecnológica na busca da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. No
entanto, é evidente que a Internet é a tecnologia que tem se mostrado eficiente na
transmissão de informações e na comunicação, importantíssima na construção do
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conhecimento. Através dela, é possível fazer os mais diversos tipos de pesquisas, ter acesso
a conteúdos completos de livros, revistas, bem como comunicar-se com o mundo adquirindo
informações em tempo real bem próximo à comunicação face a face.
Vale ressaltar que atualmente a educação desprovida das tecnologias e resumida ao uso
das tecnologias remotas e no simples discurso do professor, torna o espaço da sala de aula
um ambiente monótono e sem estímulo para os alunos. Cabe ao professor buscar o
conhecimento sobre o uso adequado das novas tecnologias, uma vez que todo e qualquer
instrumento utilizado para mediar a interação professor/aluno é considerado ferramenta
tecnológica.
O grande desafio, evidentemente, consiste em desenvolver metodologias que permitam
aos professores dominarem esses novos métodos pedagógicos e incorporarem as novas
tecnologias nos seus planejamentos didáticos, uma vez que estando as tecnologias digitais e
a internet presentes no dia a dia dos estudantes, pensar a sala de aula sem esses apoios
tecnológicos não faz mais sentido.
Diante desse cenário de mudanças, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
percebeu a importância de equipar as escolas de sua Rede com novas tecnologias para que,
por meio da utilização desses equipamentos sofisticados, aliada ao planejamento e a ação do
docente, a sala de aula se torne mais dinâmica e mais rica.
É importante que professores e estudantes entendam, no entanto, que a utilização dessa
nova tecnologia, o tablet/PC em sala de aula, precisa acontecer de forma intencional, onde o
professor planeje atividades relacionadas aos conteúdos previstos no currículo escolar,
alargando assim, os espaços e as maneiras de se construir os saberes.
O artigo desenvolvido é um estudo de caso sobre a utilização do tablet/PC como
ferramenta pedagógica na Escola de Referência em Ensino Médio Alfredo de Carvalho –
Triunfo, pertencente à Rede Estadual de Pernambuco e fazendo parte do Programa de
Educação Integral da Secretaria de Educação do Estado, desde 2009.

1. Metodologia
Neste trabalho, além de apreender dados, constatações e estimativas, a pesquisadora
também interveio na prática escolar, na integração da mídia educacional tablet/PC nas turmas
de terceiro ano da escola pesquisada, podendo ser definida como uma pesquisa-ação, mais
precisamente, um estudo de caso.
Richardson, (2003, p. 180) considera a pesquisa-ação como:
A pesquisa-ação é considerada uma estratégia metodológica da pesquisa social na qual há
uma ampla interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada; dessa
interação surgem os problemas a serem pesquisados, o objeto da pesquisa e a situação e os
problemas encontrados; o objetivo consiste em resolver ou esclarecer esses problemas; há
um acompanhamento permanente de toda a atividade dos atores da situação, e; a pesquisa
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não se limita apenas a uma ação, mas procura aumentar o conhecimento de todas as pessoas
envolvidas no processo.

Com base nas afirmações do autor, a pesquisadora se envolveu com os participantes do
estudo não apenas para colher dados a respeito dos mesmos, mas, também com o objetivo
de melhorar suas práticas e os seus conhecimentos, havendo dessa forma um crescimento
para todos os envolvidos. E para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: a
observação participante e o questionário.
A observação participante segundo Biddle; Anderson, 1986, apud Moreira & Caleffe (2008,
p. 201), se configura como:
[...] uma técnica que possibilita ao pesquisador entrar no mundo social dos participantes do
estudo com o objetivo de observar e tentar descobrir como é ser um membro desse mundo.
São feitas anotações detalhadas em relação aos eventos testemunhados, as quais são
organizadas e classificadas de forma que o pesquisador possa descobrir os padrões de
eventos que aparecem naquele mundo.

Baseada na definição dos autores sobre observação participante, a pesquisadora entrou
no mundo social dos participantes do estudo, observando os espaços da escola e as mídias
disponíveis, os trabalhos desenvolvidos em sala de aula pelos professores e estudantes,
visando vivências e experiências relacionadas ao objeto de estudo da pesquisa (tablet/PC).
As observações aconteceram entre final de maio e junho de 2015, nas salas de aula
pesquisadas, nas diversas disciplinas de estudo, nos momentos de planejamento e
formações dos professores, como também, em ambientes da escola, para mapear quais
tecnologias a equipe escolar dispunha.
O questionário utilizado foi direcionado aos professores, estudantes dos terceiros anos
2015 da escola pesquisada.
Dos oitenta e cinco estudantes das três turmas de Ensino Médio de 2015 da escola
pesquisada, apenas sessenta e dois se disponibilizaram a contribuir respondendo o
questionário.
A pesquisa de campo realizou-se junto à Escola de Referência em Ensino Médio Alfredo
de Carvalho, localizada no município de Triunfo, Estado de Pernambuco, sendo 15 docentes
e 85 estudantes.
Segundo Creswell, (2010, p. 212) os indivíduos da pesquisa devem ser selecionados
intencionalmente, quando ele afirmou que “a ideia que está por trás da pesquisa qualitativa
é a seleção intencional dos participantes ou dos locais (ou dos documentos, ou do material
visual) que melhor ajudarão o pesquisador a entender o problema e a questão de pesquisa”.

2. Tecnologias Educacionais: as TICS no Contexto Escolar
A utilização e/ou implantação das tecnologias educacionais passaram a ser importantes à
medida que auxiliavam os estudantes na construção de novos conhecimentos. O esperado,
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no entanto, com a utilização dessas tecnologias era o avanço rumo ao novo paradigma
educacional, onde a informação possa redimensionar os valores humanos, tornando o
trabalho educativo mais significativo e atraente para a formação de cidadãos autônomos,
críticos e participativos na construção de uma sociedade menos desigual.
A escola não ficou imune às mudanças; fossem elas internas ou externas, estavam
interferindo profundamente no ambiente escolar, impactando a educação desenvolvida nos
dias atuais, criando novas formas de aprendizado e divulgação do conhecimento, novas
relações entre educadores e educandos.
Implantar as tecnologias no dia a dia da sala de aula, para atender às atuais exigências do
mercado, requer pensar uma nova dinâmica, e para tanto, o currículo educacional deverá
também ser repensado. Esse é, sem dúvida, um grande desafio, pois significa uma mudança
na atitude e na metodologia do professor.
Para Lévy (2010, p. 19), “Aprendemos o conhecimento por simulação, típico da cultura
informática, com os critérios e os reflexos mentais ligados às tecnologias intelectuais
anteriores”.
Portanto, o trabalho do professor, será sem sombra de dúvida, de fundamental
importância para que as inovações tecnológicas aconteçam na sala de aula, até porque a
qualidade educativa desses meios depende muito mais do uso e da exploração didática que
o professor faz destas inovações e do contexto em que elas se desenvolvem, do que mesmo
de suas características técnicas propriamente ditas.
O computador é a tecnologia que associada aos seus acessórios, vem forçando a
introdução de alterações no processo de ensino-aprendizagem, como também nos modelos
estruturais de organização das escolas e suas relações com o educando.
Evidentemente, essa tecnologia modificou os papéis dentro da escola, não só do
professor, mas também do estudante e dos demais profissionais envolvidos na construção
do conhecimento. A escola passou a ser o espaço onde alunos e professores discutem e
aprimoram suas ideias. A sala de aula, não necessariamente, precisa ser aquele lugar de
carteiras enfileiradas, onde os estudantes colocam-se todos de frente para o professor.
Nesse novo contexto, é preciso que todos estejam abertos às mudanças educacionais
necessárias para a formação dos profissionais que atendam também às novas exigências da
sociedade. São essas necessidades que devem ser vistas para a construção dos currículos e a
formação do professor.
O papel professor passou a ser o de facilitador, supervisor, consultor/orientador do
aluno/aprendiz nesse novo cenário de aprendizagens.
O aluno também deverá tornar-se um caçador da informação, assumindo
responsabilidades, tomando decisões e buscando soluções para os problemas que vão
surgindo.
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A gestão escolar deve preocupar-se em facilitar os processos de aprendizagem, não só
dos alunos, como também de todos os membros da comunidade escolar, substituindo os
controles centralizados pela administração flexível, dando maior autonomia aos pares,
especialmente aos professores, para que estes possam ser gestores do processo educativo.
E para que as mudanças que queremos aconteçam a contento dentro dos espaços
escolares, os familiares e a comunidade circunvizinha da escola precisam também assumir
suas responsabilidades dentro do novo cenário que se descortina.

2.1. O programa um computador por aluno
Almejando atender à necessidade de vivenciar situações de ensino-aprendizagem que
envolva recursos e procedimentos metodológicos inovadores no processo de aprendizagem
dos estudantes das escolas públicas do Brasil, o Governo Federal enfrentou o desafio de
equipar instituições públicas do país com laptops para os estudantes, procurando através
desses recursos, inovar na busca de conhecimento.
É fato que o computador acessado à Internet, alarga os espaços da escola e é o que Kenski
(2012, p. 70) veio expressar em sua fala quando disse:
Com o acesso às redes, multiplicam-se as possibilidades educativas. Ampliam-se os espaços
das escolas não apenas para acessar informações, mas também para comunicar, divulgar e
oferecer informações, serviços e atividades realizadas no âmbito da instituição por seus
professores, alunos e funcionários.

É interessante perceber que através da rede telemática estudantes, professores,
funcionários e demais integrantes da instituição escolar, não só podem acessar informações
de fontes diversas, como também podem divulgar, para outras instituições e para o mundo,
o que produzem. E nessa interação de conhecimentos, todos aprendem, enriquecem o saber
e atualizam-se pessoal e profissionalmente, de uma forma dinâmica e prazerosa.
O programa Um Computador por Aluno (UCA) nasceu no Brasil em 2005, como projeto
pré-piloto e foram escolhidos os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Tocantins e o Distrito Federal – Brasília. Cada escola trabalharia com os computadores em
níveis de ensino diferentes e com metodologias distintas para avaliar o potencial pedagógico
de cada equipamento. Os equipamentos seriam distribuídos em escolas pequenas, para 350
alunos.31
O objetivo do programa UCA era integrar as ações para o uso de novas tecnologias da
informação e da comunicação (TIC) nas escolas, por meio da distribuição de computadores
portáteis aos alunos da rede pública de ensino e intensificar as tecnologias da informação e
da comunicação (TIC) nas mesmas, complementando as ações do MEC referentes a
tecnologias na educação, em especial os laboratórios de informática, Proinfo Integrado, que
promove o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio.

31

O texto sobre o Projeto UCA foi escrito tendo como base, as informações colhidas no portal do MEC e no site:
https://blog.ufba.br/ucabahia/breve-historico-do-projeto-uca/
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O projeto trouxe para a realidade escolar brasileira recursos informáticos, inovando na
produção de material didático, tendo na Internet um meio de busca, discussão e reflexão dos
conhecimentos.
Partindo do projeto Pré-piloto UCA (fase um), iniciado com 05 (cinco) escolas brasileiras,
selecionadas dentre 10 (dez), o PROUCA teve início em 2010, sendo a fase dois do UCA,
chamada Piloto, contando com a participação de 300 (trezentas) escolas públicas
distribuídas por todas as unidades da federação. (Brasil, 2010).
Para a seleção das escolas participantes, foram estabelecidos os seguintes critérios:
número de alunos e número de professores; estrutura das escolas; localização; assinatura do
termo de adesão; e anuência do corpo docente.
O PROUCA – Projeto Um Computador por Aluno, em sintonia com o PDE (Plano de
Desenvolvimento da Educação) e as propostas do Proinfo (Programa Nacional de Tecnologia
Educacional), visa criar e socializar novas formas de utilização das tecnologias digitais nas
escolas públicas brasileiras, para ampliar o processo de inclusão digital escolar e promover o
uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação. (Brasil, 2010)

O PROUCA foi implantado com o objetivo de promover a inclusão digital pedagógica e o
desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de alunos e professores das
escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis denominados
laptops educacionais. Foi instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010 e
complementava outras ações do Governo Federal no sentido de socializar novas formas de
utilização das tecnologias telemáticas nas escolas públicas da federação.
O tablet/PC educacional é a nova ferramenta pedagógica utilizada para melhorar cada vez
mais a qualidade do ensino-aprendizagem, inovando com múltiplos benefícios a Educação da
Rede Pública de Pernambuco. Criado pela Lei nº 14.546 de 21 de dezembro de 2011 que
instituiu, no âmbito das unidades públicas de ensino do Estado de Pernambuco, o “Programa
Aluno Conectado”.
O Artigo 1º da referida Lei, diz o seguinte:
Art. 1º Fica criado, no âmbito das unidades públicas de ensino do Estado de Pernambuco, o
Programa Aluno Conectado, que visa disponibilizar, gratuitamente, aos alunos dos segundo e
terceiro anos do ensino médio da rede pública estadual, um Tablet/PC, para uso individual,
dentro e fora do ambiente escolar, como material de apoio pedagógico permanente do
estudante. (Pernambuco, 2011)

Segundo essa Lei, o Programa beneficia estudantes do Ensino Médio (2º e 3º anos) da rede
pública do Estado. Os equipamentos são concedidos aos alunos em termo de comodato.
Porém, se os estudantes concluem o Ensino Médio sem nenhuma reprovação na rede pública
do Estado, recebem ao final do curso um termo de doação do equipamento. Caso o aluno
saia da escola, ou reprove, o equipamento deverá ser devolvido.
O Tablet/PC do “Programa Aluno Conectado” possui uma série de aplicativos que se bem
utilizados por professores e alunos, tornarão a sala de aula bem mais agradável e a
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aprendizagem acontecerá de uma forma dinâmica e prazerosa. “Conhecemos mais e melhor
conectando, juntando, relacionando, acessando o nosso objeto de todos os pontos de vista,
por todos os caminhos, integrando-os da forma mais rica possível” (Moran, 2000, p. 18).
O comentário do autor descreveu, com riqueza de detalhes, como se processa a
aprendizagem utilizando as ferramentas tecnológicas atuais. E, como observou o mesmo
autor, muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. São desmotivadoras e ainda
fazem perder muito tempo com pouca aprendizagem.

3. Análise dos Dados
As observações em sala de aula aconteceram entre final de maio e início de junho de 2015.
Foram realizadas observações em vários ambientes da escola para verificar e mapear as
tecnologias existentes e que poderiam ser utilizadas para fins pedagógicos. Observaram-se
os momentos de planejamento didático das aulas e de formações oferecidas aos professores,
verificando-se quais tecnologias estavam sendo utilizadas por eles em suas aulas e se estava
acontecendo a inclusão do tablet/PC nas atividades pedagógicas de sala de aula. Nessas
ocasiões refletia-se sobre a importância da utilização de tecnologias educacionais e em
especial, o tablet/PC no dia a dia pedagógico para uma melhor atratividade das aulas e um
ensino-aprendizagem de qualidade.
Percebeu-se também a importância do apoio oferecido aos docentes, pelo Chefe de
Laboratório e pela gestora da escola para incentivar os trabalhos, como também, na
aquisição de algum material complementar (compra de moldes de acesso à internet) para
melhorar a eficiência do tablet/PC nas atividades pedagógicas.
Bettega, (2010, p. 43) tratou da importância da formação continuada do professor quando
disse: “A formação contínua do professor é fundamental, pois visa corrigir distorções de sua
formação inicial, e também contribui para uma reflexão acerca de mudanças educacionais
que estejam ocorrendo.”.
Com base na fala da autora, percebeu-se o quanto é importante que o professor amplie
constantemente seus conhecimentos e como ensinar e aprender atualmente é muito
desafiador devido à enorme quantidade de informações que chegam aos indivíduos através
de múltiplas fontes. Assim, aprender a utilizar todos os recursos tecnológicos deve estar
sempre em pauta nas formações continuadas dos professores.
Os questionários eram compostos de vinte a vinte e um itens e objetivava traçar o perfil
dos entrevistados, como também, investigar a respeito da utilização do tablet/PC como
ferramenta pedagógica e os impactos advindos dessa utilização, tanto na dimensão da
prática pedagógica diária dos professores como nas dimensões pedagógica e social dos
estudantes. Trazia, em sua maioria, questões fechadas e também algumas abertas,
dependendo do que se pretendia investigar.
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Dos oitenta e cinco estudantes das três turmas de Ensino Médio de 2015 da escola
pesquisada, apenas sessenta e dois se disponibilizaram a contribuir respondendo ao
questionário.
A primeira temática desejava investigar a respeito do perfil dos estudantes.
A segunda temática tratou da utilização do tablet/PC na prática pedagógica dos
professores da escola pesquisada, e nesse sentido, o que chamou mais a atenção diz respeito
aos aplicativos que os alunos apontaram que deveriam ser mais explorados pelos
professores.
Gráfico 01: Aplicativos que poderiam ser mais explorados pelos professores em sala de aula.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Segundo Freire (1996, p. 58), não esquecer que: “O ideal é que, na experiência educativa,
educandos, educadoras e educadores, juntos, convivam de tal maneira com este como com
outros saberes [...] que eles vão virando sabedoria”.
Percebe-se na fala do autor que diante das novas técnicas e metodologias que podem ser
exploradas através do computador, deve existir a convivência amorosa, confiável entre
educandos e educadores para a construção do conhecimento que aos poucos vai se
tornando um conhecimento sólido.
Interrogados sobre a importância do tablet/PC para sua vida estudantil e pessoal os
estudantes responderam:
“O tablet é uma ótima ferramenta, porém os recursos necessários, tais como internet, e os
outros, ainda apresentam um grande déficit”; “Pois com essa ferramenta podemos ir mais
além do que os professores pedem”; “Ajuda nas pesquisas, na realização de trabalhos, além
de complementar os estudos feitos em sala de aula”; “Tem ajudado em muitas pesquisas,
trabalhos, estudos complementares, fonte de pesquisa, além de auxiliar os alunos em
determinadas matérias e oferecer livros que possam usar para o futuro”; “Fornece a inclusão
digital”; ”Trabalhos, nos quais ajudou no convívio social”; “o tablet ajudou no desempenho
escolar.”

De acordo com as respostas dos estudantes, chegou-se a conclusão de que os governos
devem continuar com os programas de inclusão digital, uma vez que esses oportunizam a
muitos que por razões sociais e ou econômicas, não podem dispor de tais tecnologias.
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Freire (1996, p. 87), em sua obra: “Pedagogia da Autonomia” já afirmava a importante
contribuição das tecnologias na vida de crianças e adolescentes quando comenta:
“Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade que
a tecnologia põe a serviço das crianças e dos adolescentes das classes sociais chamadas
favorecidas.”

Vamos perceber que mesmo tecnologias como o computador não sendo utilizadas de
forma maciça nas salas de aula, uma vez que apenas uma parcela privilegiada da população
tinha acesso às mesmas, mas educadores de renome como Paulo Freire, já percebem a
importância destas para auxiliar os estudantes no desenvolvimento de seus potenciais.
Segundo as falas dos alunos, o computador vem transformar os modos de pensar e de
aprender, também vem modificar as formas do professor trabalhar e lidar com o ensinoaprendizagem em sala de aula. Em se tratando dessas novas maneiras de relacionar o ensinoaprendizagem, Freire (1987, p. 40) afirmou que:
Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto
mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder ao
desafio. Desafiados compreendem o desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente
porque captam o desafio como um problema em suas conexões com outros, num plano de
totalidade e não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se
crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada.

Pode-se perceber na fala do autor que o aluno ao sentir-se desafiado no processo de
ensino-aprendizagem procurará responder a esse desafio e que na interação com seus
colegas e com o professor mediador, ele construa o seu próprio conhecimento. Nesse
sentido, o computador pode ajudar nesse processo, uma vez que, utilizando essa tecnologia,
pode simular

situações-problemas que o levará a buscar as possíveis respostas e soluções

para os mesmos. E assim o aluno estará sendo preparado para interagir em situações reais
no mundo que o cerca tornando-se um cidadão crítico, criativo e autônomo.
Em se tratando dos professores, todos se disponibilizaram a contribuir respondendo ao
questionário que visava diagnosticar os impactos pedagógicos e sociais, do “Programa Aluno
Conectado”, da Secretaria de Educação de Pernambuco (tablet/PC).
A primeira temática traçava o perfil dos profissionais, trazendo as questões de um a onze,
enquanto que a segunda tratava dos impactos do uso do tablet/PC na prática pedagógica.
Os professores apontaram a internet como sendo a maior dificuldade enfrentada na
utilização do tablet/PC no dia a dia de sala de aula.
A utilização da internet com maior velocidade é um processo com implicações que
ultrapassam os muros da escola e corroborando com o comentário do autor, ressaltou-se a
importância dessa tecnologia ser incorporada à sala de aula, visando à construção de uma
cidadania democrática, participativa, crítica e responsável. O recurso da internet pode
multiplicar as situações de aprendizagens, com sites de busca, ferramentas da comunicação,
a troca de experiências com pessoas de contextos diversos, entre outros.
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Interrogado a respeito da motivação para utilizar o Tablet/PC em suas aulas, os
professores, opinaram:
Gráfico 02: Motivos para utilizar o Tablet/PC na prática pedagógica

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Na opinião dos professores, ficou claro que o Tablet/PC pode contribuir de forma
significativa para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, tirando a monotonia da
sala de aula, uma vez que seus aplicativos tornam as atividades mais dinâmicas e prazerosas
e ao mesmo tempo, contribui para a formação pessoal e profissional dos estudantes.
Outro dado interessante diz respeito às habilidades desenvolvidas pelos estudantes
utilizando o Tablet/PC no dia a dia pedagógico.
Gráfico 03: Habilidades desenvolvidas pelos alunos a partir do uso do tablet/PC

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Refletiu-se a partir dos dados expostos, quão importantes essa ferramenta se tornou na
vida dos estudantes, dando-lhes condições de outros letramentos que talvez as condições
econômicas de sua família não pudessem lhe proporcionar. Observar esse avanço social foi
muito gratificante para a pesquisadora que trouxe para esse espaço de discussão a
importância da inclusão midiática dos estudantes e da necessidade de novos letramentos
para interagir, nos diversos espaços sociais.
Os questionários direcionados aos estudantes e professores da escola, foram muito ricos
em suas respostas e contribuíram bastante para se compreender a problemática da
implantação dessa ferramenta (tablet/PC), como material didático a fim de apoiar os alunos
na construção de suas aprendizagens.
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Conclusões
Os dados colhidos nas observações mostraram que a escola pesquisada dispõe de várias
tecnologias, que poderiam ser mais utilizadas no fazer pedagógico dos professores. Porém,
aos poucos, boa parte delas vem sendo substituída pelo computador.
As análises dos questionários respondidos mostraram que o tablet/PC vem contribuindo
significativamente para complementar os estudos dos alunos, dando-lhes suporte na
realização de tarefas, em leituras e pesquisas, organização de trabalhos e na compreensão
dos conteúdos escolares como também, possibilitando-lhes a continuidade dos estudos fora
de sala de aula, alargando assim, os muros da escola. Ainda podemos citar como benefícios
advindos do tablet/PC, a inclusão digital dos estudantes, pois conforme depoimentos de
todos os entrevistados, essa ferramenta vem favorecendo não só aos estudos, como
também, às inclusões sociais e digitais.
A análise das respostas que se referiram às mudanças pedagógicas e sociais ocorridas na
vida dos estudantes a partir do tablet/PC elucidou que políticas como essa, implantada pelo
Governo do Estado de Pernambuco, através do “Programa Aluno Conectado”, são de suma
importância para inclusão social e digital das classes menos favorecidas da população que,
em boa parte, só vão ter acesso a tais benefícios através da escola.
O estudo realizado trouxe a todos, momentos de reflexão a respeito da utilização do
computador como ferramenta pedagógica como também, sobre a importância da presença
de um profissional na escola, especializado em tecnologia, para assessorar professores e
alunos quanto ao manuseio correto e efetivo destas, evitando-se o desperdício de tempo e a
danificação dos equipamentos.
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